
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด  
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด  
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

 

 



THE  DEVELOPMENT  OF  WRITING   WORD   SPELLING  SKILL  EXERCISES   OF 

SECTION   SPELLING  BY  USING  MIND  MAPPING   

FOR  ONE GRADE  STUDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Wanlaya  Umnongpho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Education Program in Curriculum and Supervision 

Department of Curriculum and  Instruction 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ทิยานิพนธ์เรือง  “ การพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1 ”  เสนอโดย นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
 
 

……........................................................... 
                                                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. อาจารย ์ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์ 
 3. อาจารย ์ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.สามารถ ทิมนาค  )                               (อาจารย ์ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์)                  (อาจารย ์ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 

 



ง 
 

55253313 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

คาํสาํคญั : พฒันา / แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ/แผนผงัความคิด 
               วลัยา  อาํหนองโพธิ : การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  โดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ. ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม, ผศ. ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์ และอ. ดร.ยวุรี  
ผลพนัธิน. 274 หนา้. 
 

  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  2)  พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์90/90  3)  ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 และ 4) ประเมินผลการใช้แบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ประกอบดว้ย 4.1)  เปรียบเทียบ
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด  4.2)  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัในครังนี คือ นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา   อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2/2557 จาํนวน 

30 คน  ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  แบบแผนการวิจยั คือ One Group Pretest-Posttest  Design  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง  มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด แผนการสอน  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหา  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติทดสอบแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test Dependent) 

และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. นกัเรียน ครู ผูเ้ชียวชาญ ตอ้งการให้มีการพฒันาแบบฝึกทกัษะทีมีกิจกรรมหลากหลาย รูปเล่มมีภาพประกอบทีมีสีสัน

สวยงามและดึงดูดความสนใจ ควรฝึกจากง่ายไปหายาก และมีการฝึกเป็นคู่ ดา้นเนือหาควรเป็นคาํทีนกัเรียนมกัเขียนผิดบ่อย ๆ หรือ
เป็นคาํยากทีปรากฏอยูใ่นบทเรียน 

2. แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด ประกอบดว้ย ชือเรือง คาํนาํ คาํชีแจง  
สารบญั วตัถุประสงค ์(มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้) แบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการฝึกแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบหลงัเรียน  

ไดแ้ก่ ชุดที 1 มาตรา แม่ กง  ชุดที 2  มาตรา แม่ เกอว ชุดที 3  มาตรา แม่ เกย ชุดที 4 มาตรา แม่ กม โดยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 92.47/93.83  ซึงสูงกวา่เกณฑ ์ 90/90 ทีกาํหนดไว ้

3. การทดลอง นาํแบบฝึกทกัษะไปใช้กบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1/3  พบว่า นกัเรียนมีความตงัใจ กระตือรือร้น 
สนุกสนานในการปฏิบติักิจกรรมสามารถทาํแบบฝึกและทาํชินงานได ้คือ แผนผงัความคิด 

4. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเขียนสะกดคาํวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1 อยูใ่นระดบัดีมาก นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะควบคู่กบักิจกรรมการเรียนโดยใช้
แผนผงัความคิด  เพราะทาํให้ไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนในขณะทีเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียน มีกิจกรรมให้ฝึก
หลากหลาย รูปเล่มมีความสวยงามมีภาพสีประกอบ รวมทงัช่วยเสริมทกัษะการเรียนรู้ทางภาษา ช่วยให้เขียนคาํไดถู้กตอ้งมากยงิขึน 
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55253313 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEY WORD : DEVELOPMENT/ WRITING WORD SPELLING SKILL EXERCISE / MIND MAPPING 

WANLAYA UMNONGPHO : THE DEVELOPMENT  OF WRITING  WORD  SPELLING  SKILL  EXERCISES  OF  

SECTION   SPELLING  BY  USING  MIND  MAPPING  FOR  ONE GRADE  STUDENTS. THESIS ADVISORS : UBONWAN 

SONGSERM, Ph.D., ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D., AND YUWAREE POLPANTHIN, Ph.D. 274 pp.  
 

The purposes of this research were to : 1) study the fundamental data for the development of writing word spelling skill 

exercises of section spelling by using mind mapping for one grade students, 2) develop the writing word spelling skill eserxicises for 

one grade students have the standard efficiency of 90/90, 3) implement the writing word spelling skill exercises of section spelling 

by using mind mapping for one grade students  and 4) evaluate the writing word spelling skill exercises of section spelling by using 

mind mapping for one grade students, to compare the pretest achievement with posttest achievement word spelling exercises of 

section spelling by using mind mapping for one grade student, to complacency the Spelling exercises of section spelling by using 

mind mapping for one grade student. The sample of this research comprised of 30 one grade students, Songphol School, Banpong 

Destrict, Bangpong Province in semester of the academis year 2014 with a simple random sampling method. The research design 

was One Group Pretest-Posttest Design.  

Research Instruments were Spelling exercises of section spelling by using mind mapping, lesson plan, achievement test,   

structured interview form and complacency from. The statistical analysis employed were percentage, mean, standard deviation, t-test 

dependent and content analysis. 

The results of this research were as follow : 

1. The students and teachers required the development of Spelling Skills  with variety of activity formats and illustrations 

with colored pictures, providing word paired practice from simple to complex. The contents should include the words which were 

often spelt incorrectly or difficult words in the lesson. 

2. The Spelling exercises of section spelling by using mind mapping developed were consisted of introduction, 

objectives, lessonplans, writing skill test and exercise paper consisted of Exercise 1 Mae-Kong, Exercise  2  Mae-Kew, Exercise 3 

Mae-Koy, Exercise 4 Mae-Kom. The filed tryout showed the efficiency of 92.47/93.83  was higher than the required standard 

efficiency of 90/90. 

3. The result of the implementation of the exercises in the one grade revealed that the students were not only attentive, 

active, and participating with joy but also the students were able to accomplish the exercise and create the performing tasks, namely 

mind mapping. 

4.  As the results of evaluation and improvement of The Spelling exercises of section spelling by using mind mapping, it 

was revealed that the students’ learning achievement scores before and after being taught by using The Spelling exercises of section 

spelling by using mind mapping were statistically significant different at 0.01 level, learning outcomes after the instruction were 

higher than before the instruction. The students satisfied with writing word spelling skill exercises for one grade students was good 

level. Most of the students enjoyed learning with spelling by using mind mapping together with cooperative learning with think pair 

share activities because they could exchange opinions among the students in class, practice with variety activities which all support 

learning language skills and enhance words writing abilities. 
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มาเรียม   นิลพันธ์ุ  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ  อาจารย์  ดร.  สามารถ  ทิมนาค 
ผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาให้คาํปรึกษา และแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่องจนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ยงิขึน จึงขอขอบพระคุณคณาจารย ์คณะกรรมการทุกท่าน 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านทีได้
ประสิทธิประสาทความรู้ใหค้าํปรึกษา แนะนาํดา้นวชิาการตลอดการศึกษา 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทงั 5 ท่าน ทีตรวจเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นางวนัทนี     
รอดอิว ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นภาษาไทย นางชิดชไม  แสงเทียน ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นหลกัสูตรและวิธีสอน 

นางลกัษณา สายเยน็ ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นเนือหา นางสาวนยันา พฒันาวโรดม ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นสือ
และนวตักรรม นางยพุา  เลิศวริิยะพงศ ์ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นวดัผลและประเมินผล ทาํให้เครืองมือทีใช้
ในงานวจิยัครังนีเป็นอยา่งยงิ 

 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยาทุกคนทีให้ความ
ร่วมมือ สนบัสนุนการวจิยัครังนีเป็นอยา่งดียงิ 

 ขอขอบคุณเพือน ๆ ร่วมรุ่นหลกัสูตรและการนิเทศ  55  ทีเป็นกาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือ
ดว้ยดีตลอดมา 
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บทท ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติ  และเป็นสิงซึงแสดงถึงเอกลกัษณ์ทีบ่งบอกถึงความเป็น    
เอกราชของชาติไทยทีมีความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรม  และเป็นทีน่าภาคภูมิใจของคนไทยมายาวนาน  
ดังทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสในทีประชุมของชุมนุม
ภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ถึงความสาํคญัของภาษาไทยไว  ้ดงันี  

 ....ภาษาไทยเป็นเครืองมืออยา่งหนึงของชาติ ภาษาทงัหลายเป็นเครืองมือของมนุษย ์

ชนิดหนึง  คือ  เป็นทางสาํหรับแสดงความคิดเห็นอยา่งหนึง  เป็นสิงทีสวยงามอยา่ง 

หนึง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นตน้ ฉะนนัจึงจาํเป็นตอ้งรักษาเอาไวใ้หดี้ ประเทศเรา 
นนัมีภาษาเป็นของตนเองซึงตอ้งหวงแหน  ประเทศใกลเ้คียงของเราหลายประเทศมี 
ภาษาของตนเอง  แต่วา่เขาก็ไม่แขง็แรง  เขาตอ้งพยายามหาหนทางทีจะตอ้งสร้างภาษา 
ของตนเองไวใ้หม้นัคง เราโชคดีทีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอยา่งยงิ 
ทีจะรักษาไว.้...(กรมวชิาการ, 2539 : 7 - 8) 

 จากพระราชดาํรัสดงักล่าว  จะเห็นไดว้่าภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจาํชาติแลว้ยงั
เป็นเครืองมือทีใชใ้นการติดต่อสือสารระหวา่งคนในชาติดว้ยกนัและภาษาไทยเป็นสิงทีแสดงให้เห็น
ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมอนัลาํค่า  ซึงมีมาแต่โบราณกาล  ดงันนั จึงเป็นหนา้ทีของคนไทย
ทุกคนในชาติทีพึงหวงแหนและรักษาความเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติไทยใหค้งอยูสื่บไป  
 จากความสําคญัดงักล่าว  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดบ้รรจุวิชาภาษาไทยไวใ้นหลกัสูตรทุก
ระดบัการศึกษา ซึงอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยไม่ไดมุ้่งหวงัให้นกัเรียนอ่านออกเขียนได้
เพียงอยา่งเดียว  แต่มุ่งหวงัใหน้กัเรียนนาํความรู้ความสามารถไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  สือสารกบัผูอื้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้เป็นเครืองมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ    
ใชเ้ทคโนโลยใีนการสือสารไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทงัตอ้งรักษาภาษาไทยไวใ้นฐานะเป็นสมบติัของชาติ  
และได้กาํหนดสาระการเรียนรู้รายปีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ชันประถมศึกษาปีที  1 - 3)            
ไวค้รอบคลุมทงัความคิดรวบยอด หรือส่วนทีเป็นองค์ความรู้ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะ
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อนัพึงประสงคที์เกิดขึนเป็นคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ซึงโรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัทงัหมด  เพือความ
เป็นเอกภาพของชาติตามหลกัการของหลกัสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) 

 จากเหตุผลดังกล่าว   แสดงให้ เ ห็นว่าค รูต้องสอนให้ผู ้เ รียนเกิดการเ รียน รู้อย่าง                       
มีประสิทธิภาพ  การสอนภาษาไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพตามจุดประสงคข์องหลกัสูตรนนั  คือ  ผูส้อน
ตอ้งสอนใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยในการติดต่อสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ มีประสิทธิภาพ  จึงมี
ความจาํเป็นตอ้งฝึกฝนทกัษะพืนฐานใหส้ัมพนัธ์กนัทงั 5 ทกัษะ คือ การอ่าน  การเขียน การฟัง การดู
และการพูด  หลกัการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม  ในทงั 5 ทกัษะนี การเขียนนบัว่าเป็น
การสือสารทีมีวธีิการทีซบัซอ้นกวา่ทกัษะอืน ๆ เพราะผูที้จะเขียนไดน้นัตอ้งสามารถฟัง พดูและอ่านไดดี้  
จึงจะช่วยให้เกิดความสามารถในดา้นการเขียน  อีกทงัทกัษะการเขียนจดัวา่เป็นทกัษะทางภาษาทีมี
ความสําคญัมาก  เนืองจากการเขียนเป็นเครืองมือในการสือความหมายทีคงทนถาวร เป็นหลกัฐาน   
ทีดีกวา่ทกัษะอืน  เพราะการเขียนจะไม่ลบเลือนเหมือนคาํพดู  การเขียนจึงเป็นเครืองมือสําคญัในการ
ติดต่อระหวา่งอดีต - ปัจจุบนั ถึงอนาคตไดดี้ (วรรณี โสมประยรู, 2544 : 156)   

ปัจจยัพืนฐานสําคญัในการเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพคือ  การเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง ทงันี
เพราะถา้ผูเ้ขียนสามารถเขียนสะกดคาํไดโ้ดยไม่ผิดพลาดก็ย่อมทาํให้ผูอ่้านสามารถ รับสารไดต้รง
ตามความหมายและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ขียน การเขียนสะกดคาํเป็นการสือความทีมีวิธีการ
สลบัซบัซอ้นมากกวา่การพูด จาํเป็นตอ้งให้ผูอ่้านเขา้ใจโดยไม่มีเสียงสูง ตาํ หนกั เบา หรือการแสดง
สีหนา้ท่าทางประกอบอยา่งภาษาพูด การเขียนสะกดคาํจึงเป็นทกัษะทีตอ้งใชเ้วลาฝึกนานกวา่ทกัษะ  
อืน ๆ เริมตงัแต่การคดัลายมือ การเขียนตวัหนงัสือให้ถูกแบบ การสะกดคาํให้ถูกตอ้ง การถ่ายทอด
ความคิดออกเป็นตวัหนงัสือให้ผูอ่้านเขา้ใจ ตลอดจนการเขียนถอ้ยคาํให้สละสลวยไดป้ระโยชน์ตาม
จุดประสงค ์(ฐาปะนีย ์นาครทรรพ, 2545 : 42 - 43)  

การเขียนสะกดคาํเป็นพืนฐานทีจาํเป็นของการเขียนอยา่งหนึง เพราะเด็กตอ้งรู้จกัสะกดคาํได้
ถูกตอ้งก่อน จึงจะเขียนเป็นคาํและประโยคได ้ถา้เด็กเขียนสะกดคาํไม่ได ้เด็กจะไม่สามารถเขา้ใจเรือง
จากผูอื้นและแสดงใหผู้อื้นเขา้ใจตนเองไม่ได ้ ดงันนั การเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้งนบัวา่เป็นสิงสําคญั
มากในการเรียน เด็กควรจะเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้งตงัแต่เริมเรียนคาํ เพือช่วยให้เด็กรู้จกัคาํต่าง ๆ    
ทีจาํเป็นในชีวติประจาํวนัและให้เด็กใชค้าํต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งและกวา้งขวาง (วรรณี โสมประยรู, 2544 

: 156)  ซึงสอดคลอ้งกบักาํชยั ทองหล่อ (2543 : 160) กล่าวถึง ความสําคญัของการเขียนสะกดคาํวา่ 
ตวัอกัษรเป็นเครืองหมายแทนคาํพูด เพราะฉะนนัการเขียนสะกดคาํจึงนบัว่าเป็นความสําคญัส่วน
หนึงของการใชภ้าษา ถา้เขียนผดิ ความหมายจะเปลียนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได ้ 
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แมว้า่การเขียนสะกดคาํจะมีความสําคญัแต่จากสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนการสอน  
พบว่า  สภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนทีพบมากทีสุด คือ การเขียนสะกดคาํ  เป็นที         
น่าสังเกตวา่ นกัเรียนเขียนสะกดคาํผิดพลาดมาก อนัเนืองจากการไม่ระมดัระวงัในการเขียน ขาดการ
ฝึกฝน ไม่รู้ความหมายของคาํ ไม่พยายามศึกษาหลกัเกณฑ์ทางภาษา  อีกทงัยงัไดรั้บตวัอย่างการใช้
ภาษาผิด ๆ จากสือสิงพิมพ ์และสือมวลชนต่าง ๆ มาใช้จนเกิดความเคยชินของเด็ก (กรมวิชาการ,  
2551 : 8) และจากผลการประเมินการจดัการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

ทงัประเทศ  ในปีการศึกษา 2554 พบวา่ มีคะแนนเฉลียวชิาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 50.04 ปีการศึกษา 
2555 พบวา่ มีคะแนนเฉลียวชิาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 45.68 ปีการศึกษา 2556 พบวา่ มีคะแนนเฉลีย
วิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 45.02 ซึงไดค้ะแนนเฉลียไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (NIETS 

2012-2014) และเมือพิจารณาในระดับโรงเรียน จากผลการสอบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกดั    
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2554 - 2556  
คะแนนเฉลียวชิาภาษาไทยตาํกวา่เกณฑที์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถินกาํหนดไวคื้อ ร้อยละ 80  
กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2554 พบว่า  มีคะแนนเฉลียวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ  70.94                     

ปีการศึกษา 2555 พบว่า  มีคะแนนเฉลียวิชาภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 71.87  ปีการศึกษา 2556          
มีคะแนนเฉลียวิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 72.01  ซึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์คะแนนเฉลียเป็น
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 2  พบวา่ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที
ไดรั้บคะแนนสูงสุด ไดแ้ก่  สาระที 1 : การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1  ส่วนสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ทีไดรั้บคะแนนตาํสุด ไดแ้ก่  สาระที 2 : การเขียน มาตรฐาน  ท 2.1  ซึงส่งผลต่อคะแนนเฉลียการ
วดัผลการเรียนในวิชาภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยาและเมือพิจารณาผลการสอบ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเทศบาล 1      
ทรงพลวทิยา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนในดา้น
ทกัษะการเขียน พบว่า คะแนนเฉลียมาตรฐานการเรียนรู้ตาํกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไวคื้อ ร้อยละ 90  
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกาํลงัประสบปัญหาด้านทกัษะการเขียนทีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
อยา่งเร่งด่วน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 จากการสัมภาษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา       
(สุภาพร  อภิรักษ์สืบสกุล,  ทัศนีย์ เจนนพกาญจน์ )  พบปัญหาการเขียนสะกดคาํหลายสาเหตุ              
1)  นกัเรียนเขียนสะกดคาํไม่ถูกตอ้ง เนืองจาก ขาดทกัษะดา้นการอ่านภาษาไทย 2) ไม่รู้ความหมาย
ของคาํทีอ่าน  3) ไม่สามารถจดจาํและนาํคาํภาษาไทยทีไดจ้ากการอ่านมาเขียนต่อให้ถูกตอ้งตาม
หลกัการเขียนภาษาไทยได ้ จะเห็นไดว้า่มีการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยผิดอยู่เสมอ  และมกั
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ถูกปล่อยปละละเลย  ไม่มีการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง โดยเฉพาะเรือง การใชต้วัสะกด วรรณยุกต ์ตวัการันต ์           
ไมท้ณัฑฆาต  และคาํทีประวสิรรชนีย ์ เป็นตน้   
 นอกจากนี กรมวิชาการ (2551 : 11) ไดก้ล่าวถึง การเขียนสะกดคาํผิด มีสาเหตุสําคญัอีก
ประการหนึง  คือ  ครูและวิธีการสอนของครู  เช่น  ครูไม่มีวิธีการจูงใจทีจะทาํให้นกัเรียนเห็นความ
จาํเป็นของการเรียนภาษาดว้ยตนเอง  ครูละเลยในเรืองความเอาใจใส่  หรือครูขาดความพยายามทีจะ
คน้ควา้วิธีการสอนใหม่  ๆ  ทีได้ผล  เช่น  การผลิตอุปกรณ์ทีเหมาะสมกบัเนือหาและผูเ้รียน ไม่มี 
แบบฝึกเพือฝึกทกัษะต่าง  ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิงเขียนสะกดคาํ  ถา้ครูผูส้อนเพียงให้นกัเรียนเขียนตาม
คาํบอกลงในสมุดแลว้ให้นักเรียนเขียนแกค้าํผิดซาํกนัหลาย ๆ ครัง จะก่อให้นกัเรียนเกิดความเบือ
หน่าย  ดงันันวิธีสอนของครูจึงเป็นเรืองทีสําคญั  การเขียนเป็นเรืองของการฝึกทกัษะตอ้งการฝึก   
เพือช่วยให้นักเรียนเกิดความความรู้และความสนุกสนานในการเรียนรู้ อีกทงัเป็นการจูงใจให้
นกัเรียนเกิดทศันคติทีดีต่อวชิาภาษาไทย  และรักทีจะเรียนวชิาภาษาไทยสืบไป   
 “แบบฝึก” เป็นสือหรือนวตักรรมทีจาํเป็นอย่างหนึงทีจะทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผล  
อีกทงัยงัสามารถช่วยในการฝึกทกัษะผูเ้รียนได้ดี ดงัตวัอย่างงานวิจยัของ ขจรศกัดิ ประทุมพนัธ์  
(2554 : 76 - 77)  ไดร้ายงานการใช้แบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1  ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนทีเรียนดว้ยแบบฝึกมีพฒันาการทางการ
เรียนรู้เนือหาวิชาไดดี้ขึน เพราะนกัเรียนไดมี้โอกาสนาํความรู้ทีเรียนมาแลว้มาฝึกให้เกิดความเขา้ใจ
กวา้งขวางขึน การฝึกทาํ ยาํทาํบ่อย ๆ ย่อมทาํให้นักเรียนเกิดทกัษะความชาํนาญ สามารถจดจาํ
เรืองราวนนัไดอ้ยา่งคงทนอีกดว้ย และธนชั ภูมรี (2555 : 72 - 73) กล่าววา่ การพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 พบว่า 
นกัเรียนทีเรียนดว้ยแบบฝึกชนิดต่าง ๆ มีความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้ เพราะนกัเรียนไดฝึ้กกระทาํบ่อย ๆ 
นกัเรียนไดล้งมือฝึกกระทาํเอง และนกัเรียนเกิดความสนุกสนาน  นอกจากนีกมล  ชูกลิน (2550 : 58) 
กล่าวว่า การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 3 ผลการวิจยั
พบวา่  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคาํ
ไดดี้ขึน 

ดงันนั เพือตอ้งการแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะดงักล่าว การให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการเขียนทีถูกตอ้งจาํเป็นตอ้งอาศยัแบบฝึก  เพือทบทวนความเขา้ใจในเรืองทีนักเรียน        
ไดเ้รียนมาแลว้ ครูส่วนใหญ่ใช้แบบฝึกหัดทีมีอยู่ในหนงัสือแบบเรียน ให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด
หลงัจากเรียนจบบทนนั ๆ แต่ในหนงัสือบางเล่มไม่มีแบบฝึกหดัหรือมีก็มีนอ้ย ครูผูส้อนตอ้งจดัทาํ
แบบฝึกให้เหมาะสมกบัเรืองทีสอน เพือให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะและเกิดความรู้ความเขา้ใจมากขึน
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จดัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพือดึงความสนใจของ
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นกัเรียน แบบฝึกควรสัน ๆ ช่วยให้นกัเรียนไม่เบือหน่าย ให้นกัเรียนไดเ้รียนและทาํแบบฝึกหดัในสิง
ทีใกลต้วั จะทาํใหจ้าํไดแ้ม่นยาํ นกัเรียนสามารถนาํหลกัเกณฑ์และความรู้ทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ได้ 
และจะช่วยแก้ปัญหาการเขียนสะกดคาํทีไม่ถูกต้องด้วย แบบฝึกนับว่าเป็นวิธีการหนึงในการ
แกปั้ญหาการเขียนสะกดคาํ (กรมวชิาการ, 2551 : 4)  

นอกจากนีครูตอ้งรู้วธีิสอนหลกัภาษา และสอนใหส้นุก ใหน้กัเรียนไดส้ังเกต สรุปเป็นเกณฑ์
ดว้ยตนเอง (กรมวิชาการ, 2551 : 133) เพือให้การจดัการเรียนการสอนการอ่าน และการเขียนคาํ
ภาษาไทยในระดบัพืนฐาน ให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั จาํเป็นตอ้งใช้วิธีสอนเพือนาํมา
จดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน รูปแบบวิธีการสอนทีจะเอือต่อการจดัการเรียนรู้ ทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญัมีอยูม่ากมายหลายวิธี อาทิ การสอนโดยใช้โครงงาน การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม     
การสอนแบบบูรณาการ การสอนทีเนน้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบพหุปัญญาและ
การสอนโดยใชแ้ผนทีความคิด (Mind Mapping) เป็นตน้ (กรมวชิาการ, 2546 : 11) 

การใช้แผนผงัความคิด (Mind Mapping) ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิด ดงัทีวฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545 : 19 - 21) ไดก้ล่าวถึงแผนผงัความคิดไวด้งันีแผนผงั
ความคิด (Mind Mapping) เป็นการนาํทฤษฎีเกียวกบัสมองไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด การเขียน
แผนผงัความคิด นนัเกิดจากการใชท้กัษะทงัหมดของสมองหรือเป็นการทาํงานร่วมกนัของสมองทงั 

2 ซีก คือสมองดา้นซ้ายและสมองดา้นขวา ซึงสมองซีกซ้ายจะทาํหนา้ทีในการวิเคราะห์คาํ ภาษา 
สัญลกัษณ์ ระบบ ลาํดบั ความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาจะทาํหน้าทีใน           
การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จงัหวะ โดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปัสคอโลชนั
เป็นสะพานเชือม และการใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) เป็นการนาํเอาทฤษฎีทีเกียวกบัสมอง
ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะในแผนทีความคิดนนั ทาํให้เด็กไดคิ้ดวิเคราะห์และนอกจากนี 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 187) ไดก้ล่าวถึงการเขียนแผนความคิดว่าเป็นรูปแบบการสอน         
อีกรูปแบบหนึงทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ  เป็นกระบวนการเรียนรู้เพือให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถดา้นความคิด การจาํ โดยการนาํขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้ เรืองราวต่าง ๆ มาจดัเป็น
ระบบและเป็นเครืองมือให้ผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยทาํงานร่วมกนั ร่วมคิดร่วมทาํ
ร่วมกนัแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์  ทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัวางแผน การกาํหนดงานทีตอ้งปฏิบติั 

ทาํใหผู้เ้รียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้นอีกดว้ย 
  ดงันันผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะสร้างแบบฝึก  เพือพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง 
มาตราตวัสะกด  ชนัประถมศึกษาปีที 1  ขึนมาจาํนวน 4 แบบฝึก ไดแ้ก่  มาตราแม่ กง มาตราแม่ เกอว 
มาตราแม่ เกย  มาตราแม่ กม โดยมาตราตวัสะกด ทงั 4 มาตรา นีเป็นมาตราสะกดพืนฐานทีจาํเป็น 
และเป็นคาํทีใช้ในชีวิตประจาํวนัสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 อีกทังนักเรียนใน               
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ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีปัญหาในการออกเสียงและการเขียนสะกดคาํ  ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนใน
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 เห็นวา่ควรปรับปรุงและพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีตวัสะกดทงั 4 

มาตราตวัสะกด ซึงจะทาํใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาไทยไดเ้ต็มความสามารถและเขียนคาํที
มีตวัสะกดไดถู้กตอ้ง อนัเป็นพืนฐานของการเรียนรู้ของวิชาอืน ๆ และเป็นพืนฐานในการศึกษาใน
ระดบัสูงขึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 แบบฝึกเป็นสือการเรียนประเภทหนึงสําหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพือให้เกิดความรู้      
ความเขา้ใจ และมีทกัษะเพิมขึน สําหรับการวิจยัครังนี เป็นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรงพลวทิยา 

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึกดงักล่าว
ไดแ้ก่ ทฤษฎีของการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike) เกียวกบักฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) 

กล่าวว่า การฝึกหัดหรือกระทาํบ่อย ๆ ด้วยความเขา้ใจจะทาํให้การเรียนรู้นันคงทนถาวร ถา้ไม่ได้
กระทาํซาํบ่อย ๆ การเรียนรู้นันจะไม่คงทนถาวร และในทีสุดอาจลืมได้ นอกจากนีทฤษฎีการวาง
เงือนไขและเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner) ทีเนน้ปฎิกิริยาตอบสนอง คือ พฤติกรรมจะมีอตัราความ
เขม้ขน้ตามการตอบสนองสูงขึนเมือไดรั้บการเสริมแรง (Reinforcement)  กระทรวงศึกษาธิการให้คาํนิยาม
ของแบบฝึกทกัษะคือ สือการเ รียนการสอนประเภทเอกสารทีผูส้อนสร้างขึน สําหรับให้นกัเรียน
ใช้ฝึกฝนทกัษะ ด้วยตนเองเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีผูส้อนตงัไวแ้ละเกิดความชาํนาญ  แบบฝึก     
จึงเป็นเครืองมือชนิดหนึงทีครูสามารถนาํมาจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหบ้รรลุผลได ้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2541 : 490) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง สิงทีนกัเ รียนตอ้งใชค้วบคู่ไป
กบัการเรียนมีลกัษณะครอบคลุมกิจกรรมทีนกัเรียนพึงจะกระทาํอาจกาํหนดแยก เป็นหน่วย หรือเป็นเล่ม
ก็ได ้นอกจากนี ดรุณี เรือนใจมนั (2546 : 48) ไดเ้สนอวธีิการสร้างแบบฝึกไว ้ดงันี 1) วิเคราะห์ปัญหา
แลว้กาํหนดปัญหาในการสอน 2) กาํหนดจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ 3) เลือกเนือหารายวิชา โดย
เรียงตามลาํดบัเนือหาเพือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  4) กาํหนดวิธีการสอนและส่วนประกอบของ
การสอน  เช่น นาํเสนอเนือหาขนัฝึกปฏิบติั 5) เลือกสือการสอน 6) ใชแ้บบทดสอบหรือสถานการณ์
ในการประเมินผลเพือการพฒันาของผูเ้รียน  7) ประเมินสือ ปรับปรุงสือให้สอดคลอ้งกบัการจุดประสงค ์
บทัส์ (Butts, 1974 : 85 อา้งถึงใน นฤดี  ผิวงาม, 2545 : 8) ไดเ้สนอหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะไวด้งันี   
1) ก่อนสร้างแบบฝึกตอ้งกาํหนดโครงร่างก่อนว่าจะเขียนแบบฝึกเกียวกบัอะไร 2) ศึกษาเอกสาร       
ทีเกียวข้องกับเรืองทีจะทาํ 3) เ ขียนจุดประสงค ์ เชิงพฤติกรรมและเนือหาให้สอดคล้องกัน               
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4) แบ่งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ยโดยกาํหนดถึงความเหมาะสมของผูเ้รียนทีจะ
เรียนและเรียงกิจกรรมหรืองานทีนกัเรียนตอ้งฝึกปฏิบติัจากง่ายไปหา ยาก  5) กาํหนดอุปกรณ์ทีใช้ใน
แต่ละขนัตอนให้เหมาะสม 6) กาํหนดเวลาทีใช้ในการฝึกแต่ละตอนให้เหมาะสม 7)  ควรประเมิน  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน นอกจากนีกรมวิชาการ (2551 : 29 - 32) ไดเ้สนอหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยาในการสร้างแบบฝึกไว ้ ดงันี 1) การฝึกหัด การให้ผูเ้รียนได้กระทาํกิจกรรมซํา ๆ ย่อมทาํให้
ผูเ้รียนมีความรู้และความเข้าใจทีแม่นยาํ 2 ) ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้างแบบฝึก        
ควรคาํนึงว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีความรู้  ความถนัด ความสามารถและความสนใจทีแตกต่างกัน            
ดงันนั ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม  คือ ไม่ยากหรือง่ายเกินไปและควรมีหลายรูปแบบ  3) การจูงใจ
ผูเ้รียนโดยเริมฝึกจากง่ายไปหายากเพือเป็นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 4) การให้ผูเ้รียนทราบผล
การทาํงานของตน  การเฉลยคาํตอบให้ทราบเพือให้ผูเ้รียนทราบผลงานของตนว่า  ตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขหรือก้าวหน้า เพียงใด และในส่วนตวัผูส้อนเองก็จะไดท้ราบว่า ผูเ้รียนคนใดควรจะไดรั้บความ
ช่วยเหลืออยา่งไร    

สรุปได้ว่า หลกัการสร้างแบบฝึก  ควรคาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความสนใจของผูเ้รียน  การใชภ้าษาทีเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน  เนือหาตอ้งมี
ความเกียวขอ้งกบับทเรียน เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก  เพือฝึกสิงทีผูเ้รียนได้เรียนไปแลว้ให้เกิด
ทกัษะความชาํนาญ  ความรู้ทีคงทนถาวรและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้และแบบฝึกตอ้ง
สามารถกระตุ้นจูงใจให้คิด ศึกษาคน้ควา้ ซึงจะต้องมีคาํสัง คาํชีแจงสันๆ ง่ายๆ มีตวัอย่าง ชัดเจน           
มีภาพประกอบ มีการกาํหนดรูปแบบทีเป็นระเบียบสวยงาม  มีการเสริมแรงในแต่ละกิจกรรมและที
สาํคญัการสร้างแบบฝึกทีดีจะตอ้งสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนขนัตอนการพฒันาแบบฝึก  ซีลส์ และกลาสโกว ์(Seels and Glasgow 1990 : 3) ไดเ้สนอ
ขนัตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะไว ้ดงันี 1) การวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) 2) สร้างหรือออกแบบ 
(Design) 3) พฒันาเครืองมือ (Development) 4) ทดลองใช้เครืองมือ (Implementation) 5) ประเมินผล  
(Evaluation)  นอกจากนี สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2544 : 44) ไดเ้สนอขนัตอนการพฒันาแบบฝึก
ทกัษะไวด้งันี 1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 2) ศึกษารายละเอียด
หลกัสูตร  เพือวเิคราะห์เนือหา  จุดประสงค ์กิจกรรม 3) พิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาทีเกิดจากขอ้ 1 
โดยการสร้างแบบฝึกและเลือกเนือหาในส่วนทีจะสร้างแบบฝึกนนัวา่จะทาํเรืองใดบา้ง  กาํหนด เป็น
โครงเรืองไว ้ 4) ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสารตวัอยา่ง 5) ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุด
ให้มีรูปแบบทีหลากหลาย น่าสนใจ  6) ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทงัขอ้สอบก่อนและหลงั
เรียนให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 7) ส่งให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ 8) นาํไป
ทดลองใชแ้ลว้บนัทึกผลเพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขส่วนทีบกพร่อง 9) ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
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ทีตงัไว ้ 10) นาํไปใชจ้ริงๆและเผยแพร่ต่อไป  ดงันนั ขนัตอนในการพฒันาแบบฝึกสามารถสรุปเป็น
ขนัตอนสําคญั 4 ขนัตอนคือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการลกัษณะของแบบฝึก  2) การสร้าง
และออกแบบแบบฝึก 3) นาํแบบฝึกทีพัฒนาไปทดลองใช ้และ4) แกไ้ขปรับปรุงเพือพฒันาแบบฝึก
เพือเผยแพร่ต่อไป   

แบบฝึกมีรูปแบบได้หลากหลาย  แต่ขันตอนทีน่าสนใจของการพัฒนาแบบฝึกก็คือ              
ให้นกัเรียนไดใ้ช้เทคนิค แผนผงัความคิด (Mind  Mapping) ประกอบ  แผนผงัความคิด (Mind  

Mapping) เป็นเทคนิคสําคญัทีครูผูส้อนนิยมใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ระดมสมองขณะทาํกิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน และในการสรุปบทเรียนทงัรายกลุ่มและรายบุคคล 
เนืองจากเกิดความสนุกสนานแก่ผูเ้รียนในการเขียนสิงทีตนเรียนรู้อย่างอิสระ มีการจดักลุ่มและ
เรียงลาํดบัความสําคญัผา่นเส้นแขนงต่าง ๆ จากจุดกึงกลางเพือให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดรวบยอด
ยอ่ย ๆ และความคิดรวมทงัหมดในกระดาษเพียงแผน่เดียว ดงัที วชัรา  เล่าเรียนดี (2555 : 61) กล่าววา่  
แผนผงัความคิด (Mind Mapping) เป็นเทคนิคหนึงทีช่วยในการเรียนรู้ทีลึกซึงกวา้งขวางมากขึน    
ช่วยในการจาํ ช่วยให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดโดยสร้างแผนผงัเชือมโยง และการคิด        
ทีชดัเจน สามารถใชใ้นการเรียนเรียนรู้ทุกวสาระวิชา ถา้ฝึกการใชแ้ผนผงัความคิดอยา่งสมาํเสมอจะ
สามารถช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ ผลการปฏิบติังานได ้และสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วขึน การใช้แผนผงั
ความคิดเป็นการใช้สายตาและสมองในเวลาเดียวกนั ช่วยทาํให้มองเห็นการทาํงานของสมอง ของ
ตนเองชดัเจนยิงขึน โดยมองเห็นความเชือมโยงสัมพนัธ์ของคาํ ขอ้ความ สาระต่าง ๆ ไดช้ดัเจน ซึง
แนวคิดเกียวกบัแผนผงัความคิดและการนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน  
 กรมวชิาการ (2551 : 133)  ไดใ้หแ้นวคิดวา่ การเขียนเป็นทกัษะพืนฐานทีสําคญัของการเรียน
การสอนภาษาไทย ทงัในการเรียนระดบัพืนฐานและในระดบัสูง การเรียนในระดบัพืนฐานจะเนน้ใน
ดา้นการอ่านการเขียนไดถู้กตอ้ง มีความแม่นยาํในหลกัเกณฑ์ทางภาษา ซึงเป็นเรืองสําคญัและเป็น
ความจาํเป็นของนักเรียนทุกคน ครูผูส้อนระดบัพืนฐานจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเรืองของหลกัและ
กฎเกณฑ์ของภาษาไทย ได้แก่ หลักการสะกดคาํ คาํควบกลาํไตรยางศ์ การผนัเสียงวรรณยุกต ์
อกัษรนาํ  เป็นตน้   

โดยเฉพาะภาษาเขียนทีดีควรเริมจากเขียนสะกดคาํทีถูกตอ้ง ซึงเป็นพืนฐานทีสําคญัของการ
ใช้ภาษาเขียนทีถูกตอ้งจะทาํให้ใช้ภาษาไดอ้ย่างสมบูรณ์ คาํทีเขียนสะกดอาจจะทาํให้การอ่านออก
เสียงคาํนนัไม่ถูกตอ้ง และยงัอาจทาํให้ความหมายในการสือสารผิดไป เสียความไปหรืออยา่งนอ้ยก็
แสดงถึงความดอ้ยค่าทางสติปัญญาของผูใ้ชภ้าษา การเขียนจะเขียนไดดี้ก็ต่อเมือไดฟั้งมาก อ่านมาก 
มีประสบการณ์กวา้งขวาง (สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย,์ 2540 :  163)  
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              ครูผูส้อนในระดบัพืนฐานจะต้องสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีลาํดับ
ขนัตอนจากเรืองง่ายไปสู่เรืองยาก ทาํให้นักเรียนเรียนรู้ตามลาํดบัอย่างต่อเนืองและไม่รู้สึกว่าการ
เรียน ภาษาไทยเป็นเรืองยาก การสอนหลกัเกณฑ์ทางภาษาไทยให้แก่นกัเรียนในระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน  ครูตอ้งใช้เทคนิคการสอนทีหลากหลาย สอดแทรกหลกัภาษาเขา้ไปในกระบวนการสอน
เขียนอย่างผสมกลมกลืนและสอนให้สนุกโดยการให้นักเรียนสังเกตการใช้ภาษาและสรุปเป็น
กฎเกณฑ์ด้วยตนเอง  จะไม่ทาํให้เบือหน่ายวิชาภาษาไทย หากนักเรียนรักและเห็นคุณค่าของ
ภาษาไทยก็จะเป็นคนรักการอ่าน การเขียน ซึงนบัวา่เป็นคุณลกัษณะทีพึงประสงคส์าํคญัยงิ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้เนือหาสาระวชิาอืนๆของนกัเรียนต่อไป 

สรุปไดว้่า การสอนทกัษะการเขียนสะกดคาํควรเริมจากการทดสอบพืนฐานการเขียนของ
ผูเ้รียน แจง้จุดประสงคก์ารสอนเขียนและฝึกให้ผูเ้รียนตงัจุดประสงคใ์นการเขียน ให้แนวการเรียนรู้
และฝึกปฏิบติัในเรืองหลกัการเขียน ทงันีจะตอ้งเป็นกิจกรรมทีฝึกเขียนจากระดบัทีง่ายไปสู่ระดบั     
ทียาก จดัเนือหาให้เหมาะสมกบัวยัและสอนตามลาํดบัพฒันาการ โดยการสอนทีใช้ทกัษะสัมพนัธ์ 
นอกจากนีตอ้งมีการประเมินผลการเขียนเป็นระยะ ๆ ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินพร้อมทงั
การติชมผลงานและแจง้ใหผู้เ้รียนทราบหรือจดัแสดงผลงานตามโอกาส 

 จากแนวคิดและขนัตอนต่าง ๆ ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพล
วิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ทีกล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยัได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั     
ดงัแสดงไวใ้นแผนภูมิที 1  
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แผนภมูิที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 10 

แนวคดิ ทฤษฎ ีการพฒันาแบบฝึก 

ธอร์นไดคแ์ละสกินเนอร์ (  -  ) , ซีลส์ และ
กลาสโกว ์ (1990: 3) , บทัส์ (Butts 1974 : 85,   อา้งถึง
ใน นฤดี ผิวงาม 2545 : 8), สุนนัทา   สุนทรประเสริฐ 
(2544 : 44) 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนิคแผนผงัความคดิ                
 

มิซิคนาติ (Miccinati, 1988 : 546 -549), วชัรา   เล่าเรียนดี
วฒันา  ระงบัทุกข,์ วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์, สุวทิย ์      
มูลคาํ 

แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 
โดยใช้แผนผงัความคดิ  

สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1
องค์ประกอบของแบบฝึก 

- ชือเรือง 
- คาํนาํ 
- คาํชีแจง 
- สารบญั 
- วตัถุประสงค ์(มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้) 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- กิจกรรมฝึกโดยใชแ้ผนผงัความคิด  (แบบใยแมงมุม) 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 
                                                                                 

ทกัษะการเขียนสะกดคาํ   

ความพึงพอใจของ
นกัเรียนทีมีต่อแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ  
เรือง  มาตราตวัสะกด 
โดยใชแ้ผนผงัความคิด  
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วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1.  เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  

             2.  เพือพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์90/90 

 3.  เพือทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  

  4. เพือประเมินผลการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ประกอบดว้ย 

 4.1  เพือเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  ก่อน
และหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด  

    4.2  เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

 
คําถามการวจัิย 

1. ข้อมูลพืนฐานและความต้องการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  เป็นอยา่งไร 

2. ผลการพฒันาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิด  สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  ทีผูว้ิจยัสร้างขึน เป็นอยา่งไร และมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์90/90 หรือไม่ 

3. ผลการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 เป็นอยา่งไร 

4. การประเมินผลการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  เป็นอยา่งไร 

4.1  ทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
4.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  

เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  อยูใ่นระดบัใด 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด  สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์90/90  

2. ทกัษะการเขียนสะกดคาํโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดย 

ใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีกาํลงัศึกษาอยู่
ในโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา  สังกดักองการศึกษา  เทศบาลเมืองบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ใน
ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 4 หอ้งเรียน  ไดแ้ก่  ชนัประถมศึกษาปีที 1/1 จาํนวน  32  คน  
ชันประถมศึกษาปีที 1/2  จํานวน 32  คน  ชันประถมศึกษาปีที 1/3  จํานวน  30  คน  และชัน
ประถมศึกษาปีที 1/4  จาํนวน  30  คน  รวมทงัสิน  124  คน 

  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนเทศบาล  ทรงพลวทิยา  สังกดักองการศึกษา  เทศบาลเมืองบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ในภาค
เรียนที 2  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 1 ห้องเรียน  คือ  ชนัประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน  30  คน  โดย
ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
 2.  ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 

 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

                   2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  2.2.1   ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 

  2.2.2   ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด  

3.  ขอบเขตของเนือหา 
     เนือหาทีใช้ในการทดลองในครังนี คือ เรืองมาตราตวัสะกด มาตรา กง มาตรา เกอว 

มาตรา เกย มาตรา กม ซึงคัดเลือกจากหนังสือเรียนภาษาไทย  (หลักภาษาและการใช้ภาษา)               
ชนัประถมศึกษาปีที 1 และบญัชีคาํพืนฐาน ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1  
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4.  ระยะเวลาทีใช้ในการวิจัย  ดาํเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  2557  

ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาในการทดลองจาํนวน 3 หน่วยการเรียนรู้  โดยทดลอง จาํนวน 12 ชวัโมง 
สัปดาห์ละ 3 ชวัโมง  รวมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.  แบบฝึก หมายถึง สือการเรียนการสอนทีสามารถช่วยเพิมทกัษะการเรียนภาษาไทย
สําหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบติัด้วยตนเองเพือให้มีทกัษะการเขียนสะกดคาํเพิมขึน โดยอาศยัหลัก
จิตวทิยาการเรียนรู้และหลกัการสร้างแบบฝึกทีดี ประกอบดว้ย ฝึกจากง่ายไปหายาก เหมาะสมกบัวยั 
เร้าความสนใจ  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย ชือเรือง คาํนาํ คาํชีแจง 
สารบญั วตัถุประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมฝึกแบบใยแมงมุม แบบทดสอบหลงัเรียน 
จาํนวน 4  แบบฝึก แบบฝึกละ 5 กิจกรรม  ไดแ้ก่ แบบฝึกชุดที 1  มาตราแม่ กง คาํทีมี ง เป็นตวัสะกด  
แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว คาํทีมี ว เป็นตวัสะกด  แบบฝึกทีชุดที 3  มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็น
ตวัสะกด และแบบฝึกชุดที 4  มาตราแม่ กม คาํทีมี ม เป็นตวัสะกด 

2.   แผนผังความคิด  (Mind Mapping) แบบใยแมงมุม หมายถึง กิจกรรมการจดัการเรียน
การสอนทีเกิดจากการระดมพลังสมองเกียวกับการเขียนแจกลูกสะกดคําวิชาภาษาไทย                   
ชนัประถมศึกษาปีที 1 โดยแตกออกเป็นความคิดยอ่ยในแต่ละความคิด เพือพฒันาทกัษะการเขียน
สะกดคาํของนกัเรียนใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีอิสระและสร้างสรรค ์ตามทิศทางและเป้าหมายทีตนตอ้งการ 
เพือจดักลุ่มความคิดตามลาํดบัความสาํคญัของความคิด 

3.  ทักษะการเขียนสะกดคํา หมายถึง ความสามารถในการเขียนภาษาไทยโดยนาํพยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์  ตวัสะกด มาประสมเป็นคาํให้ถูกตอ้งตามอกัขรวิธีและมีความหมายตามบญัชีคาํ
พืนฐาน ชันประถมศึกษาปีที 1 วดัไดจ้ากการทาํกิจกรรมฝึก จาํนวน 4  แบบฝึก  แบบฝึกละ 5 

กิจกรรม ไดแ้ก่  แบบฝึกชุดที 1  มาตราแม่ กง คาํทีมี ง เป็นตวัสะกด  แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว 
คาํทีมี ว เป็นตวัสะกด  แบบฝึกทีชุดที 3  มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็นตวัสะกด และแบบฝึกชุดที 4  

มาตราแม่ กม คําทีมี ม เป็นตัวสะกด  และวัดได้จากคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนสะกดคาํภาษาไทยทีผูว้ิจยัสร้างขึน โดยใช้แบบทดสอบมาตราตวัสะกด
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
            4.  ประสิทธิภาพของแบบฝึก  หมายถึง  คุณภาพของแบบฝึกทีทาํให้นกัเรียนบรรลุพฤติกรรม
ตามทีไดต้งัความมุ่งหมายไวต้ามเกณฑ ์90/90 โดยที 
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 90 ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉลียร้อยละ 90 ของคะแนนทีนกัเรียนทาํไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
ยอ่ยทา้ยกิจกรรมฝึก 

 90 ตวัหลงั หมายถึง ค่าเฉลียร้อยละ 90 ของคะแนนทีนกัเรียนทาํไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

5.  ความพงึพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด จาํนวน 3 ดา้น คือ (1) ดา้นบรรยากาศ
การเรียน (2) ด้านแบบฝึก ได้แก่ เนือหา รูปเล่ม กิจกรรมการฝึก การวดัและประเมินผล (3) ด้าน
ประโยชน์ทีได้รับจากกิจกรรมการฝึก ซึงได้จากการทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ ซึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale)  3 ระดบั 

6.  นักเรียน หมายถึง  ผูเ้รียนทีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  อาํเภอบา้นโป่ง  
จงัหวดัราชบุรี  สังกดั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที 2 

 ปีการศึกษา 2557 

ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 

1.  ไดแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้

2.  เป็นแนวทางในการสอนเขียนภาษาไทยโดยใชแ้บบฝึกการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 ทีเป็นสือในการจดัการเรียนรู้ เพือพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3. เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีเหตุผล        
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การสังเกต  การมีทกัษะในการทาํงาน  
และนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํได ้
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บทท ี 2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
 การวจิยัเรืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิด (Mind Mapping) สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นพืนฐาน
สาํหรับการดาํเนินการวจิยัโดยเสนอเนือหาสาระสาํคญัตามลาํดบัดงันี  

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
2.1  ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 
2.2  ความสาํคญัของการเขียนสะกดคาํ 
2.3 วธีิสอนและกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคาํ 
2.4 ปัญหาและสาเหตุในการเขียนสะกดคาํ 
2.5 การจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 

3. แบบฝึก 

3.1  ความหมายของแบบฝึก 

3.2  ลกัษณะของแบบฝึกทีดี 

3.3  ประโยชน์ของแบบฝึก 

3.4  หลกัการสร้างแบบฝึก 

3.5  องคป์ระกอบของแบบฝึก 

3.6  หลกัทางจิตวทิยาทีเกียวกบัการสร้างแบบฝึก 

3.7  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

4. แผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

4.1  ความหมายของแผนผงัความคิด 

4.2  ประโยชน์ของแผนผงัความคิด 
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4.3   แนวคิดเกียวกบัแผนผงัความคิด 

4.4   กฎเกณฑข์องการสร้างแผนผงัความคิด 

                 4.5  หลกัการสร้างแผนผงัความคิด 

4.6 รูปแบบของผงัความคิด 

4.7   ขอ้เสนอแนะในการเขียนแผนผงัความคิด  

4.8   ขอ้ควรคาํนึงในการสอนเขียนแผนผงัความคิด 

 5.  ความพึงพอใจ 

  6.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ทาํไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ 
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครืองมือในการติดต่อสือสารเพือสร้าง
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนั
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพือพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์
ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
นาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมนัคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนียงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบติัลาํค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ 
และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพือการสือสาร การเรียนรู้ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพือนาํไปใชใ้นชีวติจริง 

การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้  คาํประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ     
การอ่านในใจเพือสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิงทีอ่าน   เพือนาํไป 
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

การเขียน  การเขียนสะกดคาํตามอกัขรวธีิ   การเขียนสือสารโดยใชถ้อ้ยคาํและรูปแบบต่าง ๆ  
ของการเขียน  ซึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
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 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  การพดูแสดงความคิดเห็น  
ความรู้สึก   พดูลาํดบัเรืองราวต่างๆ  อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  การพดูในโอกาสต่าง ๆ  ทงัเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  และการพดูเพือโนม้นา้วใจ  

 หลกัการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย  การใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

กบัโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  
 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพือศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่า 
ของงานประพนัธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบา้นที
เป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย ซึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
เรืองราวของสังคมในอดีต  และความงดงามของภาษา  เพือใหเ้กิดความซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษ
ทีไดส้งัสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
           สาระท ี1  การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาและสร้างวิสัยทศัน์
ในการดาํรงชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระท ี2 การเขียน 

             มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความและเขียนเรืองราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สาระท ี3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท ี4  หลกัการใช้ภาษา 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทยการเปลียนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 สาระท ี5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่า และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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 คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 จบชันประถมศึกษาปีท ี 3 
 

1. อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ เรืองสัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง
คล่องแคล่ว เขา้ใจความหมายของคาํและขอ้ความทีอ่าน ตงัคาํถามเชิงเหตุผล ลาํดบัเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน ปฏิบติัตามคาํสัง คาํอธิบายจากเรืองทีอ่านได ้เขา้ใจ
ความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ แผนทีและแผนภูมิ อ่านหนงัสืออยา่งสมาํเสมอ และมีมารยาทใน
การอ่าน 

2. มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั เขียนบรรยาย บนัทึกประจาํวนั เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรืองเกียวกบัประสบการณ์ เขียนเรืองตามจินตนาการ และมีมารยาทใน 

การเขียน 

3. เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคญั ตงัคาํถาม ตอบคาํถาม รวมทงัพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเกียวกบัเรืองทีฟังและดู พูดสือสาร เล่าประสบการณ์ และพูดแนะนํา หรือพูด 

เชิญชวนใหผู้อื้นปฏิบติัตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

4. สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ ความแตกต่างของคาํและพยางค ์หนา้ทีของคาํใน
ประโยค มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้หาความหมายของคาํ แต่งประโยคง่าย ๆ แต่ง 

คาํคลอ้งจอง แต่งคาํขวญั และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

5. เข้าใจและสรุปข้อคิดทีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เพือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  วรรณกรรมทีอ่านรู้จกั เพลงพืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 

ซึงเป็นวฒันธรรมของทอ้งถิน ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในทอ้งถิน ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
ทีมีคุณค่าตามความสนใจได ้

 ความสําคัญของภาษาไทย 
 กรมวิชาการ  (2551 ก : 3 - 6 ) กล่าวถึง ความสําคญัของภาษาไทยไวว้่า  ภาษาไทยเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติ  เป็นสมบัติทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  เป็นเครืองมือในการ
ติดต่อสือสาร  ทาํให้สือทีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี และสุนทรียภาพ
โดยบนัทึกเป็นวรรณคดีอนัลาํค่า  ควรแก่การเรียนรู้  เพืออนุรักษใ์ห้สืบสานคงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป  
ภาษาไทยจึงมีความสาํคญั  จาํเป็นทีคนไทยทุกคนจะตอ้งศึกษาจนเกิดทกัษะเพือให้ติดต่อระหวา่งชน
ในชาติ  ในทีนียงัไดป้ระมวลความสาํคญัของภาษาไทยไว ้ ดงันี 

              2.1  ภาษาไทยเป็นเครืองมือในการติดต่อสือสาร  เมือคนเรามีความคิด มีความรู้สึก มีอารมณ์  
มีความต้องการ จึงมีความต้องการทีจะถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก เราก็จะใช้ภาษาในการสือ
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ความหมายไปสู่คนอืนไดโ้ดยการพูด  การเขียน รวมทงัใชภ้าษาทาํความเขา้ใจเรืองราวดา้นความคิด  
ความรู้สึก  ความตอ้งการ กบัผูอื้นไดด้ว้ยการฟัง การอ่าน และการดู 

            2.2  ภาษาเป็นเครืองมือในการเรียนรู้  ความรู้และประสบการณ์อนัมีคุณค่าของบรรพบุรุษได้
บนัทึกและบอกเล่าต่อ ๆ กนัมา  คนรุ่นหลงัสามารถแสวงหาความรู้เหล่านนัไดโ้ดยการฟัง  การอ่าน
และการดู  จากบุคคล  จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภาษาจะช่วยพฒันาสติปัญญา  กระบวนการคิด         
การวิเคราะห์  การวิจารณ์  จนเกิดเป็นความรู้ใหม่  ภาษายงัเป็นเครืองมือในการรับและถ่ายทอด
วฒันธรรม  ค่านิยม  คุณธรรมและจริยธรรมทีพึงประสงคจ์ากคนรุ่นก่อน  และจากสังคมเพือปลูกฝัง
และหล่อหลอมใหเ้ป็นผูมี้คุณลกัษณะทีเหมาะสมตามทีสังคมคาดหวงั 

            2.3  เป็นเครืองมือเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  การอยูร่่วมกนัเป็นสังคมทีมีสันติสุขนนั  
สมาชิกมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  การใชภ้าษาสือความหมายใหช้ดัเจนยอ่มจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจทีดี
ต่อกนั  เกิดความร่วมมือของคนในสังคมไม่สร้างปัญหา  และความแตกแยกในสังคม  และอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 

 2.4  ภาษาไทยเป็นเครืองมือสร้างเอกภาพของชาติ  สังคมจะเป็นปึกแผน่มนัคงเจริญ  คนใน
สังคมจะตอ้งมีความผกูพนัต่อกนัเป็นพวกพอ้งเดียวกนั  เพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นภาษากลางยึด
เหนียวผูกพนัให้เป็นเชือชาติเดียวกัน  เกิดความเป็นเอกภาพของชาติ  เป็นพลังทาํให้เกิดความ
ปรองดอง  และร่วมมือกนัทีจะพฒันาชาติไทยใหเ้จริญกา้วหนา้มนัคงต่อไป 

 2.5  ภาษาไทยเป็นเครืองมือช่วยจรรโลงใจ  เป็นธรรมชาติของมนุษยที์ตอ้งการไดรั้บความ
จรรโลงใจในชีวิตอยู่เสมอ  เช่น วยัเด็กก็ตอ้งการเสียงเห่กล่อม  เมือโตขึนฟังเสียงเพลง ฟังนิทาน  
นิยาย  บทกวี  บนัเทิงคดี  คาํอวยพร  สุภาษิต ฯลฯ  ซึงผูป้ระพนัธ์ไดส้รรถอ้ยคาํอนัประณีต  ไพเราะ 
และมีขอ้คิดลึกซึงเป็นภาษาเรียงร้อยใหเ้กิดความจรรโลงใจแก่ผูอ่้าน และผูฟั้ง 

 การสอนภาษาไทยในปัจจุบนัเปลียนแนวคิดไปจากเดิม  ไม่เน้นการอ่านออกเขียนไดเ้พียง
อยา่งเดียว  แต่จะเนน้การสอนภาษาเพือการสือสารกบัผูอื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  และใชภ้าษาในการ
แกปั้ญหาในการดาํรงชีวิตและปัญหาของสังคม  เนน้การสอนภาษาในฐานะเครืองมือของการเรียนรู้
เพือให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถนําความรู้มาใช้ในการพฒันาตนเอง  
นอกจากนนัยงัตอ้งสอนภาษา   เพือพฒันาความคิด  ผูเ้รียนทีมีความคิดจะตอ้งมีประสบการณ์  และ
ประมวลคาํมากพอทีจะสร้างความคิดใหลึ้กซึง 

 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 101 - 136)  กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ไวว้า่ การจดัการเรียนรู้
ภาษาไทยให้บรรลุผล ผูส้อนจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์จุดหมายของหลกัสูตร และมาตรฐานการเรียนรู้
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ภาษาไทย เพือวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งปรับเปลียนบทบาทจาก ผูบ้อกความรู้
เป็นผูส้นบัสนุนเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทีมีความหมายแก่ผูเ้รียน โดยดาํเนินการ ดงันี 

 1.  เลือกรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งเลือกรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ทีหลากหลาย และเหมาะสมกับผูเ้รียน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลองแบบโครงงานแบบ
สืบสวนสอบสวน แบบศูนยก์ารเรียน แบบอภิปราย แบบสาํรวจ แบบร่วมมือ 

2.  คิดคน้เทคนิคเป็นวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนสามารถคิดค้นรูปแบบ  การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอืน ๆ และสามารถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับปัจจยัต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ดา้นเนือหา ความสนใจและวยัของผูเ้รียน ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้   แต่ละช่วงชนั เวลา สถานที วสัดุอุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชน 

 3. การจดักระบวนการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ผูส้อนสามารถเลือกมาปรับใช้ โดยตอ้งคาํนึงถึง
สภาพและลกัษณะของผูเ้รียน เนน้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้ มีความสุข ดงันี 

 3.1  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรง ให้
ผูเ้รียน ไดป้ฏิบติัเหมือนกบัการทาํงานในชีวิตจริงให้รู้วิธีแก้ปัญหาดว้ยตนเองอย่างเป็นระบบ รู้วิธี
วางแผนคิดวเิคราะห์ ประเมินผลการปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง และฝึกการเป็นผูน้าํและผูต้าม ลกัษณะ
ของโครงงานเป็นเรืองของการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง ตรวจสอบ สมมติฐาน โดยอาศยัการศึกษา
วเิคราะห์ใชท้กัษะกระบวนการ 

 3.2  การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์เป็นวิธีการหรือพฤติกรรมทีจะ
ช่วยให้การดําเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คือ  ได้ผลงาน  ความรู้สึกและ
ความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างผูร่้วมงาน ลกัษณะของการสอนแบบนีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเปิดโอกาส     
ให้ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทวัถึง ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ทีสําคญัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ปรึกษาหารือแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั ช่วยให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองและ
ผูอื้น ผูเ้รียนคน้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเองจนสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจจากการปฏิบติังานนาํไปใช้
ในชีวติประจาํวนัและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

 3.3   การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันาความคิด มีวธีิการหลากหลาย วิธีการหนึง  คือ การใช้
คาํพูดและวิธีการต่าง ๆ กระตุน้ให้นกัเรียนคิดลงมือปฏิบติั ประเมิน ปรับปรุง แกไ้ขพฒันางานของ
ตน มีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั เช่น การอภิปราย การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การคน้ควา้  การทาํ
โครงงาน เป็นตน้ นอกจากนีผูส้อนยงัตอ้งสอดแทรกคุณธรรม ในกระบวนการคิดควบคู่ไปดว้ย เช่น 
ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเพียรพยายาม นอกจากนีควรจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนใช้ความคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหา การตดัสินใจ การวางแผนดาํเนินชีวิตในอนาคต เพือให้อยู่ใน
สังคมทีเปลียนแปลงไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 3.4  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการใช้ภาษาเพือการสือสาร ครู ผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ตลอดจนชุมชนมีบทบาทสําคญัในการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทย   เพือการสือสารโดย
การจดักิจกรรมร่วมกนั เพือให้ผูเ้รียนมีสมรรถภาพในการใช้ภาษาทงัการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนด้วยการจดักิจกรรมในห้องเรียนในโรงเรียนและชุมชน เช่น การเล่าเรือง การอภิปราย     
การวิจารณ์ การโตว้าที การคดัลายมือ การเขียนเรียงความ การทาํโครงงาน การประกวดการอ่าน 
การศึกษาคน้ควา้ การแข่งขนัตอบคาํถาม และการอ่านทาํนองเสนาะ 

 3.5  การพฒันาการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษา จะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจธรรมชาติของภาษาและ
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย เกิดความตระหนักว่าภาษามีความสําคัญและมีพลัง  กิจกรรมการ
พฒันาการเรียนรู้หลกัการทางภาษา จาํเป็นตอ้งจดัควบคู่และสัมพนัธ์กบักิจกรรมพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาเพือการสือสารทุกกิจกรรม 

 3.6   การพฒันาการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นการเรียนรู้เรือง ทีสะทอ้นให้เห็น
วิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมยัต่าง ๆ และเป็นการปลูกฝังให้ผูเ้รียนเกิดความซาบซึงในสุนทรียภาพ
ของภาษาไทยเพือประโยชน์ในการดาํรงชีวิต โดยปรับเปลียนให้เหมาะสมกบัสังคมไทยในปัจจุบนั 
การจดักิจกรรมจึงควรเน้นให้ผูเ้รียนใช้ทกัษะภาษาเพือเรียนรู้เนือหาสาระด้วยการอ่านพิจารณา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ ประมาณค่าวรรณกรรมและวรรณคดีอย่างมีเหตุผล  มีการนําเสนอความเขา้ใจ 
ความซาบซึง ขอ้คิดและประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรายงาน การจดัแสดงการสร้างสรรค์
วรรณกรรมทงัร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นต้น ทงันีจะเกิดผลทาํให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เป็นแนวทางในการผลิตผลงานเพือพฒันาตนเองและสังคม 

 3.7  การพฒันาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษา ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจวิถีชีวิตและศิลปะการ
ใช้ภาษาของคนในทอ้งถิน การจดักิจกรรมจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนใช้ทกัษะทางภาษา  เพือการเรียนรู้ 
เช่น การสัมภาษณ์ การรายงาน การทาํโครงงาน การจดัแสดง เป็นตน้ โรงเรียนและชุมชนจะตอ้ง
ร่วมกนัจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถิน เพืออนุรักษแ์ละพฒันา ภูมิปัญญาทางภาษา 
 วธีิการทีกล่าวมาขา้งตน้นี ผูส้อนสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยใชเ้ทคนิควิธีการ
อย่างหลากหลายทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ คือ ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนและเรียนอย่าง               
มีความสุข ทงันีขึนอยู่กับสภาพความพร้อมของผูเ้รียนและธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ทีเรียน
เพือใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้

 การวดัและประเมินผลภาษาไทย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 172 - 173) กล่าวถึงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาไทยไวว้่า การวดัผลประเมินผลเป็นส่วนหนึงของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซึงตอ้ง
ดาํเนินการควบคู่กนัไป การบูรณาการหรือประสมประสานการวดัและประเมินผลกบัการเรียน  การ
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สอนเขา้ดว้ยกนัจะส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาหลายประการ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัผูเ้รียนซึงเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันานนั และการวดัและประเมินผลจะมีบทบาทสําคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ทงันีเพราะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทางตรงคือ จะให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทีสําคญั  เพือนาํไปสู่
การเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ ส่วนผลทางออ้มคือ จะเป็นสิงชีนาํการเรียนการสอน ดงันัน ผูจ้ดัการ
ศึกษาจึงสามารถนาํผลทงัสองลกัษณะทีเกิดขึนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง การจดัการศึกษา
ได้จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านภาษา  และพฒันาทางภาษา การวดัผลการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทยจาํเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการ เพือเป็นพืนฐานการดาํเนินงานดงันี 

 1.  ทกัษะทางภาษา ฟัง พดู อ่าน เขียน ดู มีความสาํคญัเท่า ๆ กนั และทกัษะเหล่านีมีความ
เกียวเนืองกนั และความกา้วหนา้ของทกัษะหนึง จะตอ้งมีผลต่อพฒันาการทกัษะอืน ๆ 

 2.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาความสามารถทางภาษา เช่นเดียวกบัทกัษะการคิด ทกัษะ
ทางสังคม เมือผูเ้รียนมีโอกาสใชภ้าษาตามความตอ้งการทีแทจ้ริงของตนเอง และในสภาพการณ์จริง 
ทงัในบริบททางวชิาการในหอ้งเรียน และชุมชนทีกวา้งออกไป 

 3.  ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนอย่างถูกต้อง ด้วยการฝึกฝน มิใช่การ
เรียนรู้กฎเกณฑท์างภาษาอยา่งเดียว การเรียนการใชภ้าษาทีประกอบดว้ยไวยากรณ์ การสะกดคาํและ
เครืองหมายต่าง ๆ จะค่อย ๆ เพิมขึน เมือผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาของตน 

 4.  ผูเ้รียนทุกคนตอ้งผ่านขนัตอนการพฒันาทางภาษาเช่นเดียวกนั แต่จะแตกต่างกนัใน
จงัหวะกา้ว และวธีิการเรียนรู้ 

 5.  ภาษาและวฒันธรรม มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด หลกัสูตรทีให้ความสําคญัในความ
เคารพ และเห็นคุณค่าของเชือชาติ วฒันธรรม ภูมิหลงัทางภาษา และความหลากหลายของภาษาจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้สึกทีดีเกียวกบัตนเอง และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 
 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา    
จังหวดัราชบุรี 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการศึกษา  โดยสรุปวา่  ให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วม  มีส่วนกระทาํ  เป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม  ถือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ ทุกคน  มีความ
เท่าเทียมกนัในการศึกษา 

ความสําคัญ  ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดเป็นเอกภาพ และ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ  ใหมี้ความเป็นไทย เป็นเครืองมือในการติดต่อสือสาร เพือสร้าง
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ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดาํรงชีวิตร่วมกนั
ในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างสันติสุข และเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือพฒันาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อ
การเปลียนแปลงทางสังคมและความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใช้
พฒันาอาชีพให้มีความมนัคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนีภาษาไทยยงัเป็นสือทีแสดงถึงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี ชีวทศัน์ โลกทศัน์และสุนทรียภาพโดยบนัทึกไวเ้ป็น
วรรณคดี และวรรณกรรมอนัลาํค่า ภาษาไทยจึงเป็นภาษาของชาติทีควรแก่การเรียนรู้ เพืออนุรักษ์
และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 จบชันประถมศึกษาปีท ี  

1. อ่านออกเสียงคาํ คาํคล้องจอง ขอ้ความ เรืองสัน ๆ และบทร้อยกรองต่าง ๆ ได้ถูกตอ้ง
คล่องแคล่ว  เขา้ใจความหมายของคาํและขอ้ความทีอ่าน  ตงัคาํถามเชิงเหตุผล  ลาํดับเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้  ขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน  ปฏิบติัตามคาํสัง  คาํอธิบายจากเรืองทีอ่านได ้ 
เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ  แผนทีและแผนภูมิ  อ่านหนงัสืออย่างสมาํเสมอ  และมี
มารยาทในการอ่าน 

2. มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  เขียนบรรยาย  บนัทึกประจาํวนั  เขียน
จดหมายลาครู  เขียนเรืองเกียวกบัประสบการณ์  เขียนเรืองตามจินตนาการ  และมีมารยาทในการเขียน 

3. เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคญั  ตงัคาํถาม  ตอบคาํถาม  รวมทงัพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเกียวกบัเรืองทีฟังและดู  พูดสือสาร  เล่าประสบการณ์  และพูดแนะนาํหรือพูดเชิญชวนให้
ผูอื้นปฏิบติัตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดูและพดู 

4. สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ  ความแตกต่างของคาํและพยางค ์ หนา้ทีของคาํใน
ประโยค  มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้หาความหมายของคาํ  แต่งประโยคง่าย ๆ  แต่งคาํ
คลอ้งจอง  แต่งคาํขวญั  และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

5. เขา้ใจและสรุปขอ้คิดทีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เพือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีทีอ่าน  รู้จกัเพลงพืนบา้น  เพลงกล่อมเด็ก  ซึงเป็นวฒันธรรมของทอ้งถิน  
ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในทอ้งถิน  ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความ   
สนใจได ้
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 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา พุทธศักราช 2556           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชันประถมศึกษาปีท ี1 - 6  
 

ที                 รหัสวชิาภาษาไทย ชัน เวลาเรียน(ชัวโมง/ปี) 
1 ท   ภาษาไทย ป.1 จาํนวน 0  ชวัโมง 
2 ท   ภาษาไทย ป.2 จาํนวน 0  ชวัโมง 
3 ท   ภาษาไทย ป.3 จาํนวน 0  ชวัโมง 
4 ท   ภาษาไทย ป.4 จาํนวน 16  ชวัโมง 
5 ท   ภาษาไทย ป.5 จาํนวน 16  ชวัโมง 
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คําอธิบายรายวชิา 
 

รหัสวชิา ท                          รายวชิา ภาษาไทย                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชันประถมศึกษาปีท ี                                                                            เวลา 00 ชัวโมง/ปี                         
 

  ศึกษาการอ่านและเขียนพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์  ตวัเลขไทย การสะกดคาํ การอ่าน
แบบแจกลูก และการอ่านเป็นคาํ การอ่านและการเขียนตวัสะกดทีตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตราทีประกอบดว้ยคาํพืนฐานทีใช้ในชีวิตประจาํวนัไม่น้อยกวา่ 600 คาํ การผนัวรรณยุกต์ และ
ความหมายของคาํ ขอ้ความ และประโยค คาํทีมีรูปวรรณยุกตแ์ละไม่มีรูปวรรณยุกต ์เรืองสัน วิธีอ่าน
ร้อยแกว้และบทอาขยาน มารยาทในการพดูสือสารในชีวติประจาํวนั การฟังคาํแนะนาํ คาํสัง และการ
ปฏิบติัอยา่งมีมารยาท การพูดแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง และใชถ้อ้ยคาํอยา่งสุภาพต่อสิงที
ฟัง อ่าน หรือดู ศึกษาการคิดวิเคราะห์ จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรม มีมารยาทในการอ่านและ
ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนดให้  เขียนเรืองจากภาพ และบอกขอ้คิดของวรรณกรรมร้อยแกว้และ
ร้อยกรองสําหรับเด็กโดยใชก้ารฝึกทกัษะกระบวนการทางภาษา  ทงัในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน   
           เพือใหเ้กิดเจตคติทีดีต่อการเรียนวชิาภาษาไทย  ตงัใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
คน้ควา้หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อยา่งสมาํเสมอ  ซกัถามและสืบคน้เพือหาขอ้มูล มีความ
รอบคอบในการทาํงาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน         
การเขียน  และการฟัง  

มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
  ท .   ป. / , ป. / ,  ป. / ,  ป. / ,  ป. / ,  ป. / ,  ป. / ,  ป. /  
 มาตรฐานที 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา
ในการดาํเนินชีวิต และนิสัยรักการอ่าน 

1. อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจองและขอ้ความสัน ๆ และอ่านคาํพืนฐานได ้

2. บอกความหมายของคาํและขอ้ความทีอ่าน 

3. ตอบคาํถามเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

4. เล่าเรืองยอ่จากเรืองทีอ่าน 

5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน 

6. อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสมาํเสมอและนาํเสนอเรืองทีอ่าน 

7. บอกความหมายของเครืองหมายหรือสัญลกัษณ์สาํคญัทีมกัพบเห็นในชีวติประจาํวนั 

8. มีมารยาทในการอ่าน 
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  ท .   ป. / ,  ป. / ,  ป. /   
  มาตรฐานที 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสือสาร เขียนเรียงความ และเขียนเรืองราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้ 

1. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

2. เขียนสือสารดว้ยคาํและประโยคง่าย ๆ และเขียนคาํไดถู้กความหมาย 

3. มีมารยาทในการเขียนและมีทกัษะการเขียน 

  ท .   ป. / ,  ป. / ,  ป. / ,  ป. / ,   ป. /  
  มาตรฐานที 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

1. ฟังคาํแนะนาํ คาํสังง่าย ๆ และปฏิบติัตาม 

2. ตอบคาํถามและเล่าเรืองทีฟังและดูทงัทีเป็นความรู้และความบนัเทิง 

3. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรืองทีฟังและดู 

4. พดูสือสารไดต้ามวตัถุประสงค ์

5. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู 

  ท .   ป. / ,  ป. / ,  ป. / ,  ป. /  
  มาตรฐานที 4.1  เขา้ใจธรรมชาติและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

1. บอกและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และเลขไทย 

2. เขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํ 

3. เรียบเรียงคาํเป็นประโยคง่าย ๆ 

4. ต่อคาํคลอ้งจองง่าย 

  ท .   ป. / ,  ป. /  
  มาตรฐานที 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งมี
คุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

1. บอกขอ้คิดทีไดจ้ากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรองสาํหรับเด็ก 

2. ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 

  รวม    ตัวชีวดั 
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ตารางที 1 โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย  ท  ชนัประถมศึกษาปีที    เวลา 00 ชวัโมง/ปี 
                 อตัราส่วนคะแนนระหวา่งเรียน : คะแนนสอบ  =   70 : 30 

 
 

ลาํดบั
ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตวัชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

 
 
 
 
 

ฉนัและเธอ  
 

ท .  ป. /  

ท .  ป. /   
ป. /  

ท .  ป. /  

 

1.อ่านออกเสียงคาํและขอ้ความสนั ๆ 
ไดถู้กตอ้ง 

2.บอกและเขียนพยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์และเลขไทยได ้

3. พดูสือสารไดต้รงตามวตัถุประสงคที์
ตอ้งการอยา่งมีมารยาทในการพดู 

 5 

 
 
 
 
 
 
 

ครอบครัวของ
ฉนั 

ท .  ป. /  

ป. /  
ท .  ป. /  

ท .  ป. /  

 

1.อ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความและ
เรืองสนั ๆไดถู้กตอ้ง 

2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีประสมสระ 

 อา สระอิ สระอี สระอือ สระอู สระโอ 
สระเอ  และบอกความหมายของคาํที
อ่านและเขียนได ้

3.คดัพยญัชนะ สระ และคาํต่าง ๆ ได้
ถูกตอ้งตามหลกัการเขียนอกัษรไทย 
ดว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดั 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาโรงเรียน 
 

ท .  ป. /  

ป. /  
ท .  ป. /   
ป. /  
ท .  ป. /  

 

1.อ่านออกเสียงคาํ และขอ้ความและ      
บทร้อยกรองได ้

2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีประสมสระ 

แอ สระอวั สระเออ สระออ สระเอีย 
สระเอือ และบอกความหมายของคาํที
อ่านและเขียนได ้

3.ฟังคาํแนะนาํ  คาํสงัง่าย ๆ และปฏิบติั
ตามไดอ้ยา่งมีมารยาทในการฟัง 

 10 
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ตารางที 1 โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย  ท  ชนัประถมศึกษาปีที    เวลา 00 ชวัโมง/ปี 
                 อตัราส่วนคะแนนระหวา่งเรียน : คะแนนสอบ  =   70 : 30 (ต่อ) 

 

ลาํดบัท ี
ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

 
 

ท่องไปใน 
โลกกวา้ง  
 

ท .  ป. /  

ป. /  
ท .  ป. /  
ท .  ป. /  

 

1.อ่านออกเสียงคาํและขอ้ความ และ
เรืองสนั ๆ ไดถู้กตอ้ง 

2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีประสมกบั
สระอะ  สระอิ สระอึ สระอุ สระเอะ 
สระแอะ และคาํทีมีตวัสะกดได ้

3.พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรืองทีฟังและดูได ้

 10 

 
 
 
 
 

ตน้ไมแ้สนรัก 
 

ท .  ป. /  

ป.1/2  ป.1/5 

ท .  ป. /2 

 

1.อ่านออกเสียงคาํและขอ้ความ และ
เรืองสนั ๆ ไดถู้กตอ้ง 

2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีประสมกบั
สระโอะ สระเอาะ สระเอียะ สระเออะ
สระอวัะ และ  คาํทีมีรูปวรรณยกุตไ์ด ้
3.พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรืองทีฟังและดูได ้

 5 

 
 
 
 
 
 
 

เมืองหลวง 
ของไทย  
 

ท .  ป. /  

ป. /   ป. /  

ท .  ป. /  
ท .  ป. /  

 

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความ
และ เรืองสนั ๆไดถู้กตอ้ง 
2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีประสมกบั
สระอาํ  สระไอไมม้ลาย   สระไอไม้
มว้น  สระเอา  และคาํทีมีตวัสะกดใน
มาตราแม่กง และไม่ตรงตามมาตราได ้
3. บอกสาระสาํคญัของเรืองทีอ่าน ฟัง 
หรือ ดู และตงัคาํถามจากเรืองทีอ่าน ฟัง 
หรือดูได ้

 5 

 
 
 
 
 

 

ของดีฝีมือคน
ไทย 
 

ท .  ป. /  

ป. /   ป. /  ป.
/  
ท .  ป. /  

 

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความ
และ เรืองสนั ๆไดถู้กตอ้ง 
2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีมีตวัสะกด
ตรงตามมาตรา  มาตราแม่ เกอว และไม่
ตรงตามมาตราได ้

3.เล่าเรืองยอ่จากเรืองทีอ่านได ้ 

1  5 
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ตารางที 1 โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย  ท  ชนัประถมศึกษาปีที    เวลา 00 ชวัโมง/ปี 
                 อตัราส่วนคะแนนระหวา่งเรียน : คะแนนสอบ  =   70 : 30 (ต่อ) 

 

ลาํดบัท ี
ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

   4.มีมารยาทในการอ่านบอกขอ้คิดทีได้
จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมสาํหรับ
เด็ก และท่องบทอาขยานตามทีกาํหนด 

  

 
 

แดน
มหศัจรรย ์
 

ท .  ป. /  

ป.1/   ป. /  

ท .  ป. /  

ท .  ป. /  

 

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความ 
เรืองสนั ๆไดถู้กตอ้ง 
2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีมีตวัสะกด
ตรงตามมาตรา  มาตราแม่ เกย, มาตรา
แม่ กม  และไม่ตรงตามมาตรา และคาํ
ควบกลาํได ้

3.พดูเล่าจากเรืองทีอ่าน หรือฟังไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 5 

 
 
 
 
 

ศูนยร์วมใจ 
 

ท .  ป. /  

ป.1/   ป.1/  

ป. /  
ท .  ป. /2 

 

 

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความ 
เรืองสนั ๆไดถู้กตอ้ง 
2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีมีตวัสะกด
ตรงตามมาตรา ไม่ตรงตามมาตรา และ
คาํทีมีอกัษรนาํ 
3.เลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจได้
อยา่งเหมาะสม  
4.บอกความหมายของเครืองหมายหรือ
สญัลกัษณ์สาํคญัทีพบเห็นใน
ชีวติประจาํวนั  

 10 

 
 
 
 
 

 

โลกแห่งรัก 
 

ท .  ป. /  

ป.1/2 

ท .  ป. /  

ป. /  
ท .  ป. /  

ป. /  

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความ 
เรืองสนั ๆไดถู้กตอ้ง 
2.แต่งประโยคเพือสือสารได ้

3.บอกลกัษณะคาํคลอ้งจองง่ายๆได ้

4.เขียนเรืองจากภาพดว้ยคาํและประโยค
ง่าย ๆไดอ้ยา่งมีมารยาทในการเขียน   

 10 

รวมทุกหน่วย 200 70 
สอบ  30 

รวมตลอดปี/ภาคเรียน  100 
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 จากตารางที 1  โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท 11101  หน่วยการเรียนรู้ที 6  เมืองหลวงของ
ไทย  หน่วยการเรียนรู้ที 7 ของดีฝีมือคนไทย และหน่วยการเรียนรู้ที 8 แดนมหศัจรรย ์ซึงเป็นหน่วย
การเรียนรู้ทีนาํมาวิจยั  เพราะเป็นหน่วยการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบัเรือง มาตราตวัสะกด มาตราแม่กง 
แม่เกอว  แม่เกย และแม่กม  ซึงมีมาตรฐาน/ตวัชีวดั คือ ทกัษะการเขียนสะกดคาํ  มาตราตวัสะกดที
ตรงตามมาตรา ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ทงัหมด 12 ชวัโมง รายละเอียดดงั ตารางที 2 
 

ตารางที 2  หน่วยการเรียนรู้  
  

 

หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
 

เมืองหลวง 
ของไทย  
 

ท .  ป. /  

ป. /   ป. /  

ท .  ป. /  
ท .  ป. /  

 

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความและ เรือง
สนั ๆไดถู้กตอ้ง 
2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีประสมกบัสระอาํ  
สระไอไมม้ลาย   สระไอไมม้ว้น  สระเอา  
และคาํทีมีตวัสะกดในมาตราแม่กง ได ้
3. บอกสาระสาํคญัของเรืองทีอ่าน ฟัง หรือ ดู 
และตงัคาํถามจากเรืองทีอ่าน ฟัง หรือดูได ้

7 

 

3 

 

 

 

8 

7 ของดีฝีมือคน
ไทย 
 

ท .  ป. /  

ป. /   ป. /  ป.
/  
ท .  ป. /  

 

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความและ เรือง
สนั ๆไดถู้กตอ้ง 
2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีมีตวัสะกดตรงตาม
มาตรา  มาตราแม่ เกอว และไม่ตรงตาม
มาตราได ้

3.เล่าเรืองยอ่จากเรืองทีอ่านได ้ 
4.มีมารยาทในการอ่านบอกขอ้คิดทีไดจ้าก
การอ่านหรือฟังวรรณกรรมสาํหรับเด็ก และ
ท่องบทอาขยานตามทีกาํหนด 

7 

 

3 

 

 

2 

2 

8 

 
 
 
 
 
 

แดนมหศัจรรย ์
 

ท .  ป. /  

ป.1/   ป. /  

ท .  ป. /  

ท .  ป. /  

 

1.การอ่านออกเสียงคาํและ ขอ้ความ เรืองสนั 
ๆไดถู้กตอ้ง 
2.อ่านและเขียนสะกดคาํทีมีตวัสะกดตรงตาม
มาตรา  มาตราแม่ เกย, มาตราแม่ กม  ได ้

3.พดูเล่าจากเรืองทีอ่าน หรือฟังไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

7 

 

6 

 

 

11 
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ตารางที 3  หน่วยการเรียนรู้ที 6  หน่วยการเรียนรู้ที 7   และหน่วยการเรียนรู้ที 8  ประกอบดว้ยเนือหา  
                  และระยะเวลาจดัการเรียนรู้ 

        จากตารางท ี3  หน่วยการเรียนรู้ เรือง มาตราตวัสะกด ประกอบดว้ยเนือหาและระยะเวลาจดัการ
เรียนรู้ดงัต่อไปนี หน่วยการเรียนรู้ที 6 เรือง มาตราตวัสะกดแม่กง คาํทีมี ง สะกด จาํนวน 3 ชวัโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที 7 เรือง มาตราตวัสะกดแม่ เกอว คาํทีมี ว สะกด จาํนวน 3 ชวัโมง หน่วยการเรียนรู้
ที 8  เรือง  มาตราตวัสะกดแม่ เกย คาํทีมี ย สะกด จาํนวน 3 ชวัโมง และ มาตราตวัสะกดแม่กม คาํทีมี 
ม สะกด จาํนวน 3 ชัวโมง รวมระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ เรือง มาตราตวัสะกด 12 ชวัโมง 4 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

ลาํดบัที หน่วยการ
เรียนรู้ที 

ชือแผนการจัด 
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระสําคัญ เนือหา/        

สาระความรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 
1 

 

6 แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 1  

เรือง มาตรา
ตวัสะกด 

แม่ กง 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้
กระบวนการเขียน 
เขียนสือสาร เขียน
เรียงความ ยอ่ความ
และเขียนเรืองราว
ในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานขอ้มลู
สารสนเทศ และ
รายงานการศึกษา
คน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท 4.1 
เขา้ใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลกั
ภาษาไทยการ
เปลียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของ
ภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษาและรักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็น
สมบติัของชาติ
มาตรฐาน  

1.อ่านและเขียนคาํที
มี ง ว ย ม เป็น
ตวัสะกดไดถู้กตอ้ง  
2.บอกความหมาย
ของคาํทีมี ง ว ย ม 
เป็นตวัสะกดได้
ถูกตอ้ง 

3.เขียนคาํทีใชใ้น
ชีวติประจาํวนั และ
คาํง่าย ๆในภาษาไทย
ไดถู้กความหมาย  

4. ประสมพยญัชนะ
และสระเป็นคาํได ้

 

ทดสอบ
ความรู้ 

ก่อนเรียน 

 

 

 

คาํทีมี ง 
สะกด 

3 

2 7 แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 2  

เรือง มาตรา
ตวัสะกด 

แม่ เกอว 

คาํทีมี ว 
สะกด 

3 

3 8 แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 3  

เรือง มาตรา
ตวัสะกด 

แม่ เกย 

คาํทีมี ย  
สะกด 

3 

4 8 แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 4 

เรือง มาตรา
ตวัสะกด 

แม่ กม 

คาํทีมี ม  
สะกด 

3 

 

ทดสอบ
ความรู้ 

หลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

รวม 4   
แผนการเรียนรู้ 

 12 
ชัวโมง 
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ตารางที 4  จาํแนกบญัชีคาํพืนฐาน ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1  

 

 

 จากตารางท ี4  บญัชีคาํพืนฐานชนัประถมศึกษาปีที 1  มีจาํนวนทงัสิน 708 คาํ มีลกัษณะเป็น
คาํเดียวง่ายทงัหมด จาํแนกเป็นคาํทีไม่ตวัสะกด จาํนวน 248 คาํ ซึงใช้ในการเรียนการสอนใน       
ภาคเรียนที 1  ส่วนคาํทีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา ประกอบดว้ย มาตราแม่ กง  มาตราแม่ เกอว มาตรา
แม่ เกย  มาตราแม่ กม และคาํทีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ประกอบดว้ย มาตราแม่ กน มาตราแม่ 
กก มาตราแม่ กด มาตราแม่ กบ  รวมทงัสิน 8  มาตรา ซึงในการเรียนการสอนในภาคเรียนที 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท ี1 
บัญชีคําพนืฐาน 

จํานวนคํา ภาคเรียนท ี2 
บัญชีคําพนืฐาน 

จํานวนคํา 

คาํทีไม่มีตวัสะกด 248 คาํ คาํทีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา  
มาตราแม่ กง               104   คาํ 
มาตราแม่ เกอว 25   คาํ 
มาตราแม่ เกย 42   คาํ 
มาตราแม่ กม 41   คาํ 
คาํทีมีตวัสะกดไม่ตรงมาตรา 
มาตราแม่ กน               103   คาํ 
มาตราแม่ กก 56   คาํ 
มาตราแม่ กด 57   คาํ 
มาตราแม่ กบ 32   คาํ 

รวมบญัชีคาํพืนฐาน  708  คาํ 
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ทกัษะการเขยีนสะกดคาํ 
  ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
 การเขียนเป็นทกัษะทีมีความสําคญัอย่างยิงในวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะการเขียนสะกดคาํ 
จดัเป็นองค์ประกอบพืนฐานทีนาํไปสู่การพฒันาการเขียนในระดบัทีสูงขึน มีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของการเขียนสะกดคาํไว ้ดงันี 

 กู๊ด  (Good 1973 : 383)  กล่าวถึงการเขียนสะกดคาํไวว้า่  คือ วิธีการจาํตวัอกัษรได ้เกิดจากการ
ใช้สือหรืออักษรเป็นตัวๆ  ไป   และเชือมเข้ากันเป็นเสียงคําๆ  หนึงทุกคนยอมรับ  นอกจากนี
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2646 : 1149) ให้ความหมายของการเขียนสะกดคาํไวว้า่ หมายถึงการ
เขียนคาํ คาํหนึงคาํใด อนัประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ วรรณยกุตต์วัสะกด และตวัการันตไ์ดถู้กตอ้งตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ในขณะที วรรณี  โสมประยรู (2544 : 156) ไดใ้ห้ความหมายของ
การเขียนสะกดคาํไวว้า่การเขียนสะกดคาํหมายถึง  วิธีเขียนคาํโดยเรียงลาํดบัตวัอกัษรภายในคาํหนึงๆ  
เพือออกเสียงไดช้ดัเจนและสือความหมายไดต้ามทีผูเ้ขียนตอ้งการ 

จากความหมายของการเขียนสะกดคําดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การเขียนสะกดคําหมายถึง  
ความสามารถในการใช้กฎเกณฑ์ในการเขียนเรียงลาํดับ พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ตวัสะกดและ
การันต์ ให้เป็นคาํทีถูกตอ้งตามพจนานุกรมและหลกัเกณฑ์ทางภาษา เพือสือความหมายหรือใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
 การสะกดคาํใหถู้กตอ้งมีความสาํคญัในการสือความหมายถึงกนัดว้ยภาษาเขียน  เพราะถา้เขียน
สะกดคาํผิดจะทาํให้ความหมายผิดเพียนไป  การสือสารก็ลม้เหลว  มีผูก้ล่าวถึงความสําคญัของการ
เขียนสะกดคาํไว ้ ดงันี 

 กาํชยั  ทองหล่อ (2543  : 160) ไดก้ล่าววา่ ตวัอกัษรเป็นสัญลกัษณ์ทีใชแ้ทนเสียงพูด  เพราะฉะนนั
การเขียนคาํจึงนบัเป็นความสําคญัส่วนหนึงของการใชภ้าษา  การเขียนสะกดคาํผิดทาํให้ความหมาย
เปลียนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได ้นอกจากนี วรรณี  โสมประยรู (2544 : 156) ไดก้ล่าววา่ 
การสะกดคาํเป็นพืนฐานทีจาํเป็นของการเขียนอย่างหนึง เพราะเด็กตอ้งรู้จกัสะกดคาํไดถู้กตอ้งก่อน 
จึงสามารถเขียนประโยคหรือเรืองราวได ้ถา้เด็กเขียนสะกดคาํไม่ไดเ้ด็กจะไม่สามารถเขา้ใจเรืองจาก
ผูอื้น และแสดงใหผู้อื้นเขา้ใจความคิดของตนเองได ้
 จากความสําคญัของการเขียนสะกดคาํดงักล่าว  จะเห็นไดว้่า  ขอ้บกพร่องทีพบเห็นในการ
เขียนสะกดคาํมีความสําคญัต่อการสะกดคาํเป็นอนัมาก  เพราะถา้เขียนผิดทาํให้เกิดการเขา้ใจผิดใน
การสือความหมาย  งานเขียนของบุคคลนนัก็จะดอ้ยค่าไปอยา่งน่าเสียดายเป็นอยา่งยงิ 
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 วธีิสอนและกจิกรรมการสอนเขียนสะกดคํา 
 การเขียนสะกดคาํเป็นพืนฐานของการเรียนรู้ของนักเรียนในการเริมตน้ฝึกหัดการเขียน จึง
จาํเป็นทีจะตอ้งฝึกฝนให้แก่นกัเรียนอย่างสมาํเสมอ โดยเฉพาะในระดบัชนัประถมศึกษา   มีนกัการ
ศึกษาไดเ้สนอแนะวิธีสอน  และกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคาํ  ซึงสามารถนาํมาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคาํได ้ ดงันี 

 ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2545 : 55-56) และคิง  (King.  1965 : 15)  ไดเ้สนอแนะวิธีการสอน
เขียนสะกดคาํไวใ้นทาํนองเดียวกนั ดงันี 1) ก่อนสอนครูควรพูดจูงใจให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของการ
เขียนหนงัสือใหถู้กตอ้งชดัเจนวา่ การเขียนหนงัสือทีถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นการแสดงวา่ ผูเ้ขียนเป็นผูมี้การศึกษา
ดีใครอ่านขอ้ความนนัๆ ก็เขา้ใจง่าย ไม่มีการเขา้ใจผิด และควรอธิบายให้เขา้ใจประโยชน์ทีจะไดจ้าก
การเขียนแต่ละประเภทดว้ย 2) พยายามสอนให้การเขียนสัมพนัธ์กบัการฟัง การพูด และการอ่าน คือ
ก่อนทีจะเขียนสิงใดควรเริมตน้ดว้ยการฝึกให้รู้จกัการฟังเสียก่อนแลว้จึงเขียน เช่น ฟังคาํถามแลว้ 

เขียนตอบให้ตรงคาํถาม เก็บสิงทีไดจ้ากการฟังไปเขียน ให้นกัเรียนอ่านหรือคน้ควา้เพิมเติมจาก
หนงัสือในห้องสมุดมาเขียน 3) ในกรณีทีนกัเรียนสะกดผิดพลาด ควรหาวิธีแกโ้ดยรวบรวมคาํที
นกัเรียนมกัสะกดผดิเสมอๆ เขียนบนกระดานดาํ หรือบตัรคาํ มีการแข่งขนัสะกดคาํ และทดสอบเป็น
ระยะ เป็นการช่วยให้นกัเรียนรู้จกัระวงัตวัมิให้เขียนผิด 4) การจดักิจกรรมต่างๆ เช่น ให้ทาํหนงัสือ
เขียนสําหรับชนัหรือประกวดเขียนนิทาน ประกวดเขียนเรืองทีไดป้ระสบมาดว้ยตนเอง ก็เป็นการ
ส่งเสริมทกัษะการเขียนของนกัเรียน 5) ในการสอนวิชาต่างๆ ควรมีการบูรณาการ เพือช่วยกนัหรือ
ร่วมมือกนัสอนให้ทุกวิชาสัมพนัธ์กนั โดยใชเ้นือหาวิชาอืนสําหรับฝึกทกัษะการเขียน การฝึกให้มี
ความสามารถในการเขียนสะกดคาํ ซึงมี 6 ขนัตอนดงันี 1) การตรวจสอบ (Examine) ไดแ้ก่ การ
ตรวจสอบคาํทีให้นกัเรียนสะกด อยา่งระมดัระวงั เช่น คาํทีมีอุปสรรค (Prefix) และคาํทีมีปัจจยั 

(Suffix) แลว้บนัทึกไว ้ 2)  การออกเสียง (Pronounce) ไดแ้ก่ การออกเสียงคาํทีจะเขียนให้ถูกตอ้ง      

3) การสะกดคาํ (Spell) ไดแ้ก่ การฝึกหดัสะกดคาํทีจะเขียนดว้ยปากเปล่าโดย ออกเสียงดงัๆ ทาํเช่นนี
หลายๆ ครัง 4) การเขียน (Write) ไดแ้ก่ การฝึกเขียนคาํทีสะกดนนั ๆ  8 - 10 ครัง แลว้ตรวจ  5) ใช ้

(Use) นาํคาํทีเขียนสะกดคาํมาแต่งประโยค 6) ทบทวน (Review) ทบทวนคาํทีเขียนสะกดคาํแต่ละคาํ
ในโอกาสต่อไป 

 นอกจากนี สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย ์(2540 : 120 - 121)  ไดเ้สนอแนะการจดั
กิจกรรมในการสอนเขียนสะกดคาํโดยสรุปได ้ ดงันี 

1. ทาํบญัชีคาํยากแจกใหน้กัเรียนไดศึ้กษา  แต่ละสัปดาห์นาํคาํเหล่านีมาให้นกัเรียนเขียนเป็น
คาํ  ๆ  แลว้ใหต้รวจคาํตอบเองหรือแลกกนัตรวจก็ได ้

2. ใหน้กัเรียนแต่งประโยคซึงประกอบดว้ยคาํทีมกัสะกดผดิ  แลว้ใหน้กัเรียนบอกใหเ้พือน 
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เขียนตาม  จากนนัก็บอกคาํเฉลยทีถูกตอ้งดว้ย 

3. แบ่งหมู่นกัเรียนเพือแข่งขนัเขียนคาํหรือขอ้ความทียาก ๆ 

 4.  แจกบญัชีทีเขียนถูกและผดิปนกนัแลว้ใหน้กัเรียนเขียนเครืองหมายถูก - ผดิ  หนา้คาํนนั  ๆ 

 5. นาํคาํยากมาแต่งเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกตอบแลว้ให้นกัเรียนทาํเครืองหมายหน้า
คาํตอบทีถูก 

 6.  กาํหนดใหน้กัเรียนทาํบญัชีคาํยากเรียงตามลาํดบัตวัอกัษร 

 7.  แจกขอ้ความสัน  ๆ  ซึงประกอบดว้ย คาํยากทีเขียนสะกดถูกและผิดปนกนัให้นกัเรียนหา
คาํทีสะกดผดิแลว้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  คนทีไม่แน่ใจใหเ้ปิดดูในพจนานุกรม 

 จากข้อเสนอแนะการฝึกทกัษะในการเขียนสะกดคาํดังกล่าวพบว่า  การทีจะให้นักเรียน
สามารถเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งนนั  ครูผูส้อนตอ้งใชก้ลวิธีการสอนหลายวิธี  เพือเร้าความสนใจให้
นกัเรียนเขียนสะกดคาํอยา่งสนุกสนาน  มีความตงัใจทีจะฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํและให้นกัเรียน
ทราบถึงความสําคญัในการเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง   เปิดโอกาสให้ไดฝึ้กฝนเขียนคาํยากเหล่านัน
บ่อย  ๆ  จึงจะทาํใหน้กัเรียนจดจาํคาํเหล่านนัไดแ้ละเขียนถูกตอ้ง 

         ปัญหาและสาเหตุในการเขียนสะกดคํา 
 การเขียนสะกดคาํของนกัเรียนในปัจจุบนัมีขอ้ผิดพลาดอยูม่าก ซึงขึนอยูก่บัดงัทีความสามารถ
การฝึกฝนในการใชภ้าษาของนกัเรียน มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงสาเหตุต่าง ๆ  ดงันี 

         เพ็ตตี  (Petty 1980)  ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบด้านต่าง  ๆ  ทีมีต่อความสามารถในการเขียน
สะกดคาํ  เช่น  ความสามารถในการอ่าน  การฟัง  การพูด  เจตคติทีมีต่อการสะกดคาํ  ความเอาใจใส่
ในการเรียน  สุขภาพทัวไป  และความสามารถพิเศษของแต่ละคน  องค์ประกอบเหล่านีจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถทางการเขียนสะกดคาํของนักเรียนทังสิน สอดคล้องกับวรรณี            
โสมประยรู (2544 : 157) สรุปสาเหตุของการเขียนผิดไว  ้ ดงันี 1) นกัเรียนมีประสบการณ์เกียวกบั
คาํผิดโดยเห็นแบบอยา่งทีสะกดผิด 2) นกัเรียนไม่รู้จกัหลกัภาษา เช่น ไม่รู้จกัมาตราตวัสะกด หลกั
สะกดการันต ์หลกัการผนัวรรณยกุต ์หลกัมาตราตวัสะกดอืนๆ 3) นกัเรียนไม่ทราบความหมายเพราะ
คาํไทยมีคาํพอ้งเสียง ทาํให้ความหมายสับสน 4) นักเรียนฟังไม่ชดัเพราะคาํไทยมีคาํควบกลาํ           
5) นกัเรียนไม่สามารถถ่ายทอดคาํตามเสียง คาํทีมาจากภาษาองักฤษ ซึงเขียนแตกต่างจากเสียงได ้        

6) นกัเรียนใชค้าํทีมี ร ล ไม่ถูกตอ้ง   

  จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า  สาเหตุทีทาํให้การเขียนสะกดคาํผิดเป็นเพราะไม่ทราบ
ความหมายของคาํ ใชแ้นวเทียบทีผิด  ออกเสียงผิด  การรับฟังไม่ถูกตอ้ง  รูปวรรณยุกต์ผิด  จึงทาํให้
เขียนผิด  เขียนผิดเพราะไม่รู้หลกัภาษา  อิทธิพลของภาษาถิน  ขาดการสังเกต  ขาดความระมดัระวงั 

ขาดประสบการณ์ทางภาษา ขาดความแม่นยาํและขาดการฝึกฝนอยา่งจริงจงัและต่อเนือง 



36 
 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
 การจดัการเรียนรู้ภาษาไทย ใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตรนนัจะตอ้งทาํให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
ทีสาํคญั 4 ดา้น คือ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน เป็นตน้ 
 

 การเขียน 
 กรมวิชาการ (2551 : 10 - 17) ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายการสอนเขียนในระดบัประถมศึกษาไว้
ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงันี 

1. จบชันประถมศึกษาปีท ี3  เพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการคดัลายมือตวั 

บรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจําว ัน  เขียนจดหมา ยลาครู เขียนเรืองเกียวกับ
ประสบการณ์ เขียนเรืองตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน สะกดคาํและเขา้ใจความหมาย
ของคาํ ความแตกต่างของคาํและพยางค ์

 ความหมายของการเขียน 
 การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ และ
ความตอ้งการของบุคคลออกเป็นตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ เพือสือความหมายให้ผูอื้นได้รับรู้และ
เขา้ใจ มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมาย ดงันี 
 วรรณี โสมประยรู (2544 : 139) ไดใ้ห้ความหมายของการเขียนวา่การถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิดตามตวัหนงัสือ เพือสือความหมายให้ผูอื้นเขา้ใจได้ เพราะการเขียนเป็นทกัษะการส่งออกของ
ภาษาศิลป์ ในขณะที ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2545 : 54) ไดก้ล่าวถึงการเขียนวา่ การเขียนเป็นทกัษะที
ตอ้งใชเ้วลานานกวา่ทกัษะอืนๆ เริมตงัแต่การคดัลายมือ การเขียนตวัหนงัสือทีถูกแบบตวัสะกดให้ถูก
ตอ้งการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตวัหนงัสือให้ผูอื้นเขา้ใจ ตลอดจนการเขียนถอ้ยคาํสํานวนให้
สละสลวย ไดป้ระโยชน์ตรงตามวตัถุประสงค ์

 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่  การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ความ
เขา้ใจ ประสบการณ์ ทีแสดงออกมาเป็นตวัหนงัสือ หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือให้ถูกตอ้งและ
สามารถสือสารใหผู้อื้นเขา้ใจ และการเขียนยงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมจากสมยัหนึงไปสู่สมยัหนึง 

 ความสําคัญของการเขียน 
 การเขียนเป็นทกัษะทีสําคญัและจาํเป็นทีใช้สําหรับการสือสารในชีวิตประจาํวนัของบุคคล
ในยคุปัจจุบนั มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการเขียน ดงันี 
 วรรณี โสมประยรู (2544 : 140) ไดก้ล่าววา่ การเขียนมีความสําคญัต่อบุคคลและสังคมมาก 

โดยสรุป ดงันี 1) เป็นเครืองมือสือสารอย่างหนึงของมนุษย ์ทีผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอดความรู้ ความ
เขา้ใจ ความคิดประสบการณ์ และความตอ้งการของตนออกเสนอต่อผูค้น 2) เป็นการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลต่าง ๆ ทีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทีตนไดค้น้พบหรือพบเห็น 3) เป็นการแสดงออกทาง
อารมณ์ เกียวกบัเรืองทีผูเ้ขียนมีความรู้สึกประทบัใจในประสบการณ์ทีได้รับ 4) เป็นเครืองมือ
ถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม ประเพณี สืบต่อคนรุ่นหลังหรือเผยแผ่ไปยงัชนชาติอืน 5) เป็น
เครืองมือพฒันาสติปัญญาของบุคคล เนืองจากการเรียนรู้เกือบทุกอย่างต้องอาศยัการเขียนเป็น
เครืองมือในการบนัทึกสิงทีไดฟั้งหรือไดอ่้าน 6) เป็นการสนองความตอ้งการของมนุษยต์ามทีตน
ปรารถนา เช่น เพือตอ้งการทาํให้รู้เรืองราว ทาํให้รัก ทาํให้โกรธ 7) เป็นการแสดงออกซึงภูมิปัญญา
ของผูเ้ขียนทาํใหรู้้ถึงความสามารถของผูเ้ขียนไดจ้ากวรรณกรรมหรืองานเขียนอืน ๆ 8) เป็นเครืองมือ
ทีช่วยสร้างความเขา้ใจของผูเ้ขียนและผูอ่้านใหต้รงกนั 9) เป็นอาชีพอยา่งหนึงทีไดรั้บการยกยอ่งและ
เพิมฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึน 10) เป็นการพฒันาความสามารถและบุคลิกภาพของตน ให้มีความ
เชือมนัในตนเองในการแสดงความรู้สึกและแนวคิด 11) เป็นการพฒันาความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ทงัต่อตนเอง และประเทศชาติ 

 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความสาํคญัของการเขียนเป็นเครืองมือสือสารพฒันาความคิด
ทงัผูอ่้านและผูเ้ขียนในการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึงของมนุษยที์เกิดจากความ
เขา้ใจและประสบการณ์ทีน่าสนใจของตนออกเสนอผูอ่้าน เพือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 จุดมุ่งหมายในการเขียน 
 การเขียนแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกนัออกไปตามเนือหาสาระของเรืองทีเขียนซึงใน
การเขียนทุกครังควรมีจุดมุ่งหมายว่าตอ้งการสือความเขา้ใจเรืองใด ในการสอนเขียนนนัมีนกัการ
ศึกษา และผูเ้ชียวชาญทางดา้นภาษาศาสตร์ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการสอนเขียนไว ้ดงันี 

 ทศันีย ์ศุภเมธี (2542 : 34) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายในการสอนเขียนวา่ 1) เพือให้นกัเรียนมีทกัษะ
ในการเขียนไดถู้กตอ้ง รู้จกัใชภ้าษาเขียนทีดีถูกตอ้งตามอกัขรวิธีและตามลาํดบัสากลนิยม  2) เพือฝึก
ให้รู้จกัสังเกตและเลือกเฟ้นถอ้ยคาํ สํานวน โวหารมาใชไ้ดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาและตามทีนิยมกนั 

รู้จกัลาํดบัความคิด และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูอื้นเขา้ใจได้แจ่ม
แจง้ 3) เพือให้เห็นความสําคญัของภาษาเขียนในการติดต่อสือความหมาย และเขา้ใจความแตกต่าง
ระหวา่งภาษาพูดกบัภาษาเขียน 4) ส่งเสริมให้เขียนหนงัสือไดเ้ร็ว อ่านง่าย ชดัเจน สวยงาม เป็น
ระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 5) ใหรู้้จกัเขียนเรียงความ ยอ่ความ จดหมาย และเขียนประเภทอืน ๆ ทีควร
ทราบสามารถเขียนไดถู้กตอ้งตามแบบแผนทีนิยมกนั 6) ส่งเสริมให้มีจินตนาการและความคิดริเริม
สร้างสรรค ์รู้จกัลาํดบัความคิดและสาระสาํคญั มีศิลปะในการเขียนเพือใหเ้ขา้ใจง่าย 

นอกจากนี ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2545 : 45) ไดก้ล่าวถึง  จุดมุ่งหมายของการสอนเขียนวา่ 
1) ใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของภาษาเขียนในการติดต่อสือความหมาย และให้เกิดความสนใจทีจะ
ฝึกฝนภาษาเขียนของตนให้ดียงิ ๆ ขึน 2) ให้สามารถเขียนไดถู้กตอ้ง ตามหลกัอกัขรวิธีและตามสมยั
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นิยม 3) ใหส้ามารถเขียนไดเ้ร็ว อ่านง่าย สะอาดเรียบร้อย 4) ให้สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็น
ภาษาเขียนไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ และรู้จกัลาํดบัความคิดให้เป็นระเบียบ 5) ให้รู้จกัสังเกตและจดจาํถอ้ยคาํ
สํานวนดีๆ รู้จกัเลือกคาํมาใชสื้อความหมายไดต้รงตามจุดประสงค์ 6) ให้มีศิลปะในการเขียน กล่าว
วา่คือ ให้ภาษาเขียนกะทดัรัด สละสลวย 7) ให้มีความเจริญในทางจินตนาการ มีความคิดริเริม
สร้างสรรคแ์ละแสดงออกไดด้ว้ยภาษาเขียนไดท้งัร้อยแกว้และร้อยกรอง 

 จากความมุ่งหมายของการเขียนทีกล่าวมา พอสรุปไดว้า่ การเขียนนนัผูเ้ขียนมีจุดประสงคที์
ตอ้งการสือความหมายในเรืองใด ก็จะพยายามเขียนเรืองนนัเพือให้ผูที้อ่านเขา้ใจในเนือหาสาระของ
เรืองทีตนเองเขียน 
 

แบบฝึก 
ความหมายของแบบฝึก 
แบบฝึกทกัษะเป็นสือการเรียนการสอนทีครูใชฝึ้กการเรียนการสอนหลงัจากทีผูเ้รียนไดเ้รียน

เนือหาจบแลว้ เพือทีจะเสริมสร้างทกัษะให้กบัผูเ้รียนไดฝึ้กหดั ฝึกทาํซาํบ่อย ๆ จนเกิดความชาํนาญ  
มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงันี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 641)ไดใ้ห้
ความหมายของแบบฝึกทกัษะวา่ หมายถึง แบบฝึกหดัหรือชุดการสอนทีเป็นแบบฝึกทีใชเ้ป็นตวัอยา่ง
ปัญหาหรือคาํสังทีตงัขึนเพือใหน้กัเรียนฝึกตอบ สาํหรับให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั เพือให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจและพฒันาทกัษะระดบัต่าง ๆ เพิมมากขึน 

นอกจากนี ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2541  :  490) ให้ความหมาย ของแบบฝึกทกัษะวา่  หมายถึงสิงที
นกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการเรียนมีลกัษณะครอบคลุมกิจกรรมทีนกัเรียนพึงจะกระทาํ อาจกาํหนด
แยกเป็นหน่วยหรือเป็นเล่มก็ได ้

จากความหมายของแบบฝึกทกัษะทีกล่าวมา สรุปไดว้่า แบบฝึก หมายถึง สือการสอน
ประเภทหนึงทีผูส้อนสร้างขึนอยา่งหลากหลาย   เพือฝึกทกัษะของผูเ้รียนในเรืองทีเรียนไปแลว้ให้
เกิดความชาํนาญในเรืองนนัยิงขึน เพราะหากนกัเรียนทาํแบบฝึกในขอ้ใดไม่ไดน้กัเรียนก็กลบัมา
ทบทวนในสิงทีเรียนไปแลว้ เพือนาํมาช่วยในการทาํแบบฝึกให้สําเร็จลุล่วง ดงันนัแบบฝึกทกัษะจึง
เป็นเครืองมือทีใชฝึ้กปฏิบติัดว้ยความสนใจสนุกสนาน เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะเพิมขึน
และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ลกัษณะของแบบฝึกทดีี 
การจดัทาํแบบฝึกเพือฝึกทกัษะทางภาษาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคน์นัตอ้งอาศยัลกัษณะและ

รูปแบบของแบบฝึกทีมีหลายรูปแบบ ตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทกัษะทีจะฝึกดว้ย  ซึงนกัการ
ศึกษาหลายท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกียวกบัลกัษณะของแบบฝึกทีดี ดงันี 

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546 : 146) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของ
แบบฝึกทีดี ดงันี 1) เกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียนมาแลว้ 2) เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสามารถของ
นกัเรียน 3) มีคาํชีแจงสัน ๆ ทีช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจวิธีทาํไดง่้าย 4) ใชเ้วลาทีเหมาะสม 5) เป็นสิงที
น่าสนใจและทา้ทายให้นักเรียนแสดงความสามารถ 6) มีคาํแนะนาํในการใช้ 7) เปิดโอกาสให้
นกัเรียนเลือกทงัแบบตอบอยา่งจาํกดัและตอบอยา่งเสรี 8) ถา้เป็นแบบฝึกทีตอ้งการให้ผูท้าํศึกษาดว้ย
ตนเอง แบบฝึกนนัควรมีหลายรูปแบบและให้ความหมายแก่ผูฝึ้กทาํดว้ย 9) ใชส้ํานวนภาษาทีเขา้ใจ
ง่าย ๆ ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็วและสนุก 10) ปลุกความสนใจและใชห้ลกัจิตวทิยา  

นอกจากนี สุวิทย ์  มูลคาํ และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2550 :  60 - 61) ไดส้รุปลกัษณะ
ของแบบฝึกทีดีควรคาํนึงถึงหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ความครอบคลุม ความ
สอดคลอ้งกบัเนือหา รูปแบบน่าสนใจ และคาํสังชดัเจน และได้สรุปลกัษณะของแบบฝึกไวด้งันี       

1) ใชห้ลกัจิตวิทยา  2) สํานวนภาษาไทย 3) ให้ความหมายต่อชีวิต 4) คิดไดเ้ร็วและสนุก 5) ปลุก
ความน่าสนใจ  6) เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ 7) อาจศึกษาไดด้ว้ยตนเอง และไดแ้นะนาํให้
ผูส้ร้างแบบฝึกให้ยึดลกัษณะของแบบฝึกไวด้งันี 1) แบบฝึกทีดีควรมีความชดัเจนทงัคาํสังและวิธีทาํ
คาํสังหรือตวัอยา่งวธีิทาํทีใชไ้ม่ควรยาวเกินไป เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกบั
ผูใ้ช้ทงันีเพือให้นกัเรียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดถ้า้ตอ้งการ 2) แบบฝึกทีดีควรมีความหมายต่อ
ผูเ้รียนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึกลงทุนนอ้ยใชไ้ดน้านๆ และทนัสมยัอยูเ่สมอ 3) ภาษาและ
ภาพทีใชใ้นแบบฝึกควรเหมาะสมกบัวยัและพืนฐานความรู้ของผูเ้รียน 4) แบบฝึกทีดีควรแยกฝึกเป็น
เรืองๆ แต่ละเรืองไม่ควรยาวเกินไปแต่ควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบ เพือเร้าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ
และไม่น่าเบือหน่ายในการทาํ และเพือฝึกทกัษะใดทกัษะหนึงจนเกิดความชาํนาญ 5) แบบฝึกทีดีควร
มีทงัแบบกาํหนดใหโ้ดยเสรี การเลือกใชค้าํ ขอ้ความหรือรูปภาพในแบบฝึกหดั ควรเป็นสิงทีนกัเรียน
คุ้นเคยและตรงกับความในใจของนักเรียนเพือว่าแบบฝึกหัดทีสร้างขึนจะได้ก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินและพอใจแก่ผูใ้ช ้ซึงตรงกบัหลกัการเรียนรู้ไดเ้ร็วในการกระทาํทีก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
6) แบบฝึกทีดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ไดศึ้กษาดว้ยตนเองให้รู้จกัคน้ควา้รวบรวมสิงทีพบเห็นบ่อยๆ 
หรือทีตนเองเคยใช้จะทาํให้นกัเรียนสนใจเรืองนนัๆ มากยิงขึนและจะรู้จกัความรู้ในชีวิตประจาํวนั
อยา่งถูกตอ้ง มีหลกัเกณฑ์และมองเห็นว่าสิงทีเขาไดฝึ้กฝนนนัมีความหมายต่อเขาตลอดไป 7) แบบ
ฝึกทีดีควรจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัหลายๆดา้น 
เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ ความพร้อม ระดบัสติปัญญาและประสบการณ์ ฯลฯ ฉะนันการทาํ
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แบบฝึกหดัแต่ละเรือง ควรจดัทาํใหม้ากพอและมีทุกระดบั ตงัแต่ง่าย  ปานกลาง  จนถึงระดบัค่อนขา้ง
ยาก  เพือว่าทงัเด็กเก่ง กลาง และอ่อนจะได้เลือกทาํได้ตามความสามารถ ทงันีเพือให้เด็กทุกคน
ประสบความสําเร็จ ในการทาํแบบฝึกหัด 8) แบบฝึกทีดีควรสามารถเร้าความสนใจของนกัเรียนได้
ตงัแต่หนา้ปกไปจนถึงหนา้สุดทา้ย 9) แบบฝึกทีดีควรไดรั้บการปรับปรุงไปคู่กบัหนงัสือแบบเรียนอยู่
เสมอและควรใช้ไดดี้ทงัในและนอกบทเรียน 10) แบบฝึกทีดีควรเป็นแบบทีสามารถประเมิน และ
จาํแนกความเจริญงอกงามของเด็กไดด้ว้ย 

จากข้อความดังกล่าว  พอสรุปได้ว่า  แบบฝึกทีดีควรเหมาะสมกับนักเรียนในด้านวยั  
ความสามารถ  ความสนใจ  มีคาํชีแจงและตวัอยา่งสัน ๆ มีหลายรูปแบบ ใชเ้วลาฝึกไม่นานจนเกินไป  
เพือช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจชดัเจน  สามารถพฒันาทกัษะทางภาษาของนกัเรียนใหดี้ขึนได ้

 ประโยชน์ของแบบฝึก 
 แบบฝึกทีมีคุณภาพจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจวชิาทีเรียนมากยงิขึน มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึง 

ประโยชน์ของแบบฝึก  ดงันี 

กรีนและแพตตี  ( Green  and Petty 1971 : 80)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว ้ดงันี   

1) ใช้เสริมหนงัสือแบบเรียนในการเรียนทกัษะ 2) เป็นสือการสอนทีช่วยแบ่งเบาภาระของครู          

3)  เป็นเครืองมือทีช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาให้ดีขึนแต่จะตอ้งไดรั้บการดูแลและเอา
ใจใส่จากครูดว้ย 4) แบบฝึกทีสร้างขึนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลจะเป็นการช่วยให้เด็ก
ประสบความสําเร็จตามระดบัความสามารถของเด็ก 5) จะช่วยเสริมทกัษะให้คงอยูไ่ดน้าน ๆ 6) เป็น
เครืองมือวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัจากจบบทเรียนแต่ละครัง 7) แบบฝึกทีจดัทาํเป็นรูปเล่มจะ
อาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการเก็บรักษาไวเ้พือทบทวนดว้ยตนเองได ้ 8) ช่วยให้ครูมองเห็น
ปัญหาและขอ้บกพร่องในการสอน  ตลอดจนทราบปัญหาและขอ้บกพร่องและจุดอ่อนของนกัเรียน  
ช่วยให้ครูสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 9)  ช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเต็มที 10) แบบฝึก
ทกัษะทีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้จะช่วยครูประหยดัเวลา และแรงงานในการสอน การเตรียมการสอน  
การสร้างแบบฝึกทกัษะ และช่วยใหน้กัเรียนประหยดัเวลาในการลอกโจทยแ์บบฝึกหดั 

นอกจากนี ประทีป แสงเปียมสุข (2548 : 54) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก ดงันี 

1) เป็นอุปกรณ์ลดภาระครู 2) ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการใชภ้าษาใหดี้ขึน 3) ช่วยในเรืองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ทาํให้นกัเรียนประสบผลสําเร็จในทางจิตใจมากขึน 4) ช่วยเสริมทกัษะทาง
ภาษาให้คงทน 5)  เป็นเครืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนบทเรียนมาแลว้  6) ช่วยให้เด็กสามารถ
ทบทวนไดด้ว้ยตนเอง 7) ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียนไดช้ดัเจน8) ช่วยให้นกัเรียน
ฝึกฝนไดเ้ต็มที นอกเหนือจากทีเรียนในเวลาเรียน  9) ช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความกา้วหน้าของตนเอง  
สอดคลอ้งกบั สุวิทย ์ มูลคาํ และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 53 - 54) ไดส้รุปประโยชน์ของ
แบบฝึกไดด้งันี 1) ทาํใหเ้ขา้ใจบทเรียนดีขึน เพราะเป็นเครืองอาํนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ 2) ทาํให้
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ครูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียน 3) ฝึกให้เด็กมีความเชือมนัและสามารถประเมินผล
ของตนเองได ้4) ฝึกให้เด็กทาํงานตามลาํพงั โดยมีความรับผิดชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย  5) ช่วย
ลดภาระครู 6) ช่วยใหเ้ด็กฝึกฝนไดอ้ยา่งเต็มที 7) ช่วยพฒันาตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 8) ช่วย
เสริมให้ทกัษะคงทน 9) เป็นเครืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละครัง 10) ใช้เป็น
แนวทางเพือทบทวนด้วยตนเอง 11) ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆของเด็กได้ชัดเจน    
12) ประหยดัค่าใชจ่้ายแรงงานและเวลาของครู 
           จากความเห็นของนกัวิชาการ  สรุปไดว้า่  แบบฝึกเป็นสือการเรียนชนิดหนึงทีครูผูส้อนจดัทาํ
ขึนอยา่งเป็นระบบ  สามารถพฒันาการเรียนของนกัเรียนได ้ เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการ
สอน  คือ  เป็นเครืองมือช่วยให้เกิดการเรียนรู้  เป็นเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียน  ช่วยให้
ครูผูส้อนทราบความกา้วหนา้หรือขอ้บกพร่องของนกัเรียน  และช่วยให้นกัเรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียน 

 หลกัการสร้างแบบฝึก 
แบบฝึกเป็นเครืองมือสาํหรับใหน้กัเรียนฝึกบ่อย ๆ ปละซาํกนัหลาย ๆ ครังจะช่วยใหน้กัเรียน

เกิดความคล่องแคล่วในการเขียนสะกดคาํได้ การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดนนั จาํเป็นตอ้งมีความรู้เกียวกบัการสร้างแบบฝึก มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ดงันี 
 บทัส์  (Butts 1974 : 43)  ไดส้รุปหลกัการสร้างแบบฝึกไวด้งันี 1) ก่อนทีจะสร้างแบบฝึก
จะตอ้งกาํหนดโครงร่างไวค้ร่าว ๆ ก่อนว่าจะเขียนแบบฝึกเกียวกบัเรืองอะไรและมีวตัถุประสงค์
อยา่งไร 2) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีจะทาํ 3) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
4) แจ้งวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อยโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียน         

5) กาํหนดอุปกรณ์ทีจะใชใ้นกิจกรรมแต่ละขนัตอนให้เหมาะสม 6) กาํหนดเวลาทีใชใ้นกิจกรรมแต่
ละขนัตอนใหเ้หมาะสม 7) การประเมินผลจะประเมินผลอยา่งไร 

  นอกจากนี สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546 : 146 - 147) และ    
วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545 : 114) ไดเ้สนอขนัตอนในการสร้างแบบฝึกในลกัษณะเดียวกนั ดงันี         
1) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ โดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน รวบรวมปัญหาและความตอ้งการในการแก้ปัญหาหรือความตอ้งการทีจะพฒันาการ
เรียนการสอน 2) กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสร้างแบบฝึกให้ชดัเจน เพือตอบคาํถามว่า 
สร้างแบบฝึกเพืออะไร ตอ้งการให้นกัเรียนเป็นอยา่งไร 3) วิเคราะห์เนือหาหรือทกัษะทีเป็นปัญหา
ออกเป็นเนือหาหรือทกัษะยอ่ย ๆ เพือใชใ้นการสร้างแบบทดสอบและแบบฝึก 4) ศึกษาจิตวิทยาการ
เรียนรู้ จิตวทิยาการเขียนของนกัเรียนในแต่ละชนัวา่ เด็กแต่ละวยัมีความสนใจเรืองอะไร ตวัอยา่งเช่น 
จิตวิทยาการเขียนทีนาํมาใชใ้นการสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนประกอบดว้ย   4.1) ความใกลชิ้ด คือ 
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ถา้ใชสิ้งเร้าและการตอบสนองเกิดขึนในเวลาใกลเ้คียงกนัจะสร้างความพอใจให้แก่ผูเ้รียน 4.2) การ
ฝึกหดั คือ การให้ผูเ้รียนไดท้าํซาํ ๆ เพือช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจทีแม่นยาํ  4.3)  กฎแห่งผล คือ 
การทีผูเ้รียนไดท้ราบผลการทาํงานของตนดว้ยการเฉลยคาํตอบจะช่วยให้ผูเ้รียนทราบขอ้บกพร่อง
เพือปรับปรุงแกไ้ข และเป็นการสร้างความพอใจให้แก่ผูเ้รียน  4.4)  การจูงใจ คือ การจดัแบบฝึก
เรียงลาํดบัจากแบบฝึกทีง่ายและสันไปเรืองยาวและยาวขึน ควรมีภาพประกอบและมีหลายรูปแบบ 
เป็นตน้ 5) กาํหนดกรอบการสร้างแบบฝึกว่า ควรประกอบดว้ยเรืองอะไรบา้ง แต่ละเรืองควรมี
ลกัษณะอยา่งไร มีกิจกรรมอะไรบา้ง มีความยาวเพียงไรจะนาํเสนอโดยใช้รูปภาพประกอบหรือไม่    
6) สร้างแบบทดสอบ ซึงอาจมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพือวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
แบบทดสอบความกา้วหนา้เฉพาะเรือง  เฉพาะตอบแบบทดสอบทีสร้างจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเนือหา
หรือทกัษะทีวิเคราะห์ไว  ้ 7) นาํแบบฝึกทกัษะไปทดลองใช ้เพือหาขอ้บกพร่อง คุณภาพของแบบฝึก
และคุณภาพของแบบทดสอบ 8) ปรับปรุงแก้ไข 9) รวบรวมเป็นชุด จดัทาํคาํชีแจง คู่มือการใช ้
สารบญั เพือใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 จากความเห็นของนกัวชิาการ  สรุปไดว้า่   การสร้างแบบฝึกจะตอ้งศึกษาปัญหาการเรียนการ
สอน จิตวทิยาเด็ก และจิตวทิยาการเรียนการสอน เนือหาวิชา ลกัษณะของแบบฝึก วางโครงเรืองและ
กาํหนดรูปแบบของแบบฝึกใหส้ัมพนัธ์กบัโครงสร้างของเรือง  
 องค์ประกอบของแบบฝึก 
 แบบฝึกเป็นเครืองมือสําคญัทีจะช่วยเสริมสร้างทกัษะให้กบัผูเ้รียน การสร้างแบบฝึกให้มี
ประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาองค์ประกอบของแบบฝึก  เพือเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ดงันี  
 ฉลองชยั  สุรวฒันาบูรณ์ (2548 : 115 - 119)  ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกควรมีองคป์ระกอบดงันี 

 คาํชีแจงการใชคู้่มือ สาระทีเรียน ปัญหาหรือคาํถาม แบบฝึกและกิจกรรมทีตอ้งการให้ผูเ้รียน
คิดและทาํทีว่างสําหรับให้ผูเ้รียนเขียนคาํถามเฉลยคาํตอบหรือแนวทางในการตอบคาํแนะนํา
แหล่งขอ้มูลทีผูเ้รียนสามารถไปศึกษาคน้ควา้เพิมเติมจากแนวคิดขา้งขน้ แบบฝึกควรมีองคป์ระกอบ
ดงันี คาํชีแจง แบบฝึกจุดประสงค ์เนือหา  
 นอกจากนี สุวทิย ์  มูลคาํ และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 61 - 62) ไดก้าํหนด
องคป์ระกอบของแบบฝึกไดด้งันี 

 1. คู่มือการใชแ้บบฝึก เป็นเอกสารสําคญัประกอบการใชแ้บบฝึกวา่ ใชเ้พืออะไรและมีวิธีใช้
อยา่งไร เช่น ใชเ้ป็นงานฝึกทา้ยบทเรียน ใชเ้ป็นการบา้น หรือใชส้อนซ่อมเสริมประกอบดว้ย 

 1.1 ส่วนประกอบของแบบฝึก จะระบุวา่ในแบบฝึกชุดนี มีแบบฝึกทงัหมดกีชุด อะไรบา้ง 
และมีส่วนประกอบอืนๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบบนัทึกผลการประเมิน 
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 1.2  สิงทีครูหรือนกัเรียนตอ้งเตรียม (ถา้มี) จะเป็นการบอกให้ครูหรือนกัเรียนเตรียมตวั
ใหพ้ร้อมล่วงหนา้ก่อนเรียน 

 1.3  จุดประสงคใ์นการใชแ้บบฝึก 

 1.4  ขนัตอนในการใช้ บอกขอ้ตามลาํดบัการใช้ และอาจเขียนในรูปแบบของแนวการ
สอนหรือแผนการสอนจะชดัเจนยงิขึน 

  1.5  เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด 

 2.  แบบฝึก  เป็นสือทีสร้างขึนเพือให้ผู ้เ รียนฝึก  เพือให้เ กิดการเรียนรู้ทีถาวรควรมี
องค์ประกอบ ดงันี 1) ชือชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย 2) จุดประสงค ์3) คาํสัง 4) ตวัอย่าง 5) ชุดฝึก           
6) ภาพประกอบ 7) ขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียน 8) แบบประเมินบนัทึกผลการใช ้

 

จากการศึกษาแนวคิด ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์องคป์ระกอบของแบบฝึก ดงัตาราง 5 

     องค์ประกอบ 
          ของแบบ 

              ฝึก 
ชือผู้วจิัย 

ชือเรือง คาํนํา คาํชีแจง สารบัญ วตัถุประสง
ค์การเรียนรู้ 

แบบ 
ทดสอบ
ก่อนเรียน 

แบบฝึก 
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

แบบ 
ทดสอบ
หลงัเรียน 

ฉลองชยั    
สุรวฒันาบูรณ์ 
(2548)   

- -  -  -  - - 

สุวิทย ์  มูลคาํ 
และสุนนัทา  
สุนทรประเสริฐ 
(2550) 

  - -    -  

วลัยา           
 อาํหนองโพธิ  

(ผูวิ้จยั)    
         

 

 

ดงันัน จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของแบบฝึกทีสําคญั มีดงันี ชือแบบฝึก  คาํนาํ คาํชีแจง 
สารบญั วตัถุประสงค์การเรียนรู้  แบบฝึกทกัษะ แผนการจัดการเ รียนรู้  ส่วนแบบทดสอบก่อน
เรียนจะปรากฎอยูใ่นแบบฝึก ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จะปรากฎอยู่
ในแบบฝึก หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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  หลกัจิตวทิยาทีเกยีวกบัการสร้างแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึกมีความจาํเป็นอย่างมาก ทีนะตอ้งนาํเอาหลกัจิตวิทยาเขา้มาเกียวขอ้ง เพือ
ความเหมาะสมถูกตอ้งในการทีจะนาํแบบฝึกไปใชก้บันกัเรียนตามวยั ความสามารถ ความสนใจ มี
นกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งันี 

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย ์ (2540 : 52 - 62) ไดแ้นะนาํหลกัจิตวิทยาทีควร
นาํมาใชใ้นแบบฝึกทกัษะ สรุปไดว้า่ 
 1. กฎการเรียนรู้ของ Thorndike ในการจดัการเรียนการสอนดงันี 

 1.1   กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือการให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัมาก ๆ จะทาํ
ให้เกิดความคล่องและชาํนาญ การสร้างแบบฝึกจึงช่วยทาํให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัทีเสริมจากแบบ
ฝึกในบทเรียนและมีหลายรูปแบบ 

1.2 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือ การใหน้กัเรียนมีความพร้อมในการ 

เรียนทีจะทาํใหเ้กิดความพอใจในการเรียน 

1.3   กฎแห่งผล (Law of Effect) คือแบบฝึกตอ้งมีเนือเรืองเป็นทีน่าสนใจของนกัเรียน 

ความยากง่าย ให้เหมาะสมกบัสติปัญญา มีสิงกระตุน้ให้นกัเรียนพอใจในการเรียนการประเมินผล
ควรกระทาํอยา่งรวดเร็วหลงัจากทีนกัเรียนทาํเสร็จแลว้ 

             2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูควรคาํนึงถึงนกัเรียนแต่ละคน มีความรู้ความถนัด
ความสามารถ และความสนใจทีแตกต่างกนั ดงันนั การสร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป ควรมีคละกนัหลายแบบ 

3. การจูงใจนกัเรียน สามารถทาํไดโ้ดยการจดัแบบฝึกทกัษะจากง่ายไปหายากเพือดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียน เป็นการกระตุน้ให้ติดตามต่อไป และทาํให้นกัเรียนประสบผลสําเร็จในการ
ทาํแบบฝึก แบบฝึกควรสันๆ จะช่วยใหน้กัเรียนไม่เบือหน่าย 

4. การนาํสิงทีมีความหมายต่อชีวิตและการเรียนรู้มาให้นกัเรียนไดท้ดลองทาํภาษาทีใชพู้ด 

ใชเ้ขียนในชีวิตประจาํวนั ทาํให้นกัเรียนได้เรียนและทาํแบบฝึกทกัษะในสิงทีใกลต้วัจะทาํให้จาํได้
แม่นยาํ นกัเรียนยงัสามารถนาํหลกัและความรู้ทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์อีกดว้ย 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ ซึงมีความเชือวา่สามารถควบคุมบุคคลให้ทาํตามความ
ประสงค ์หรือแนวทางทีกาํหนดไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกทางดา้นจิตใจของบุคคลผูน้นัวา่จะ
รู้สึกนึกคิดอยา่งไร เขาจึงไดท้ดลองและสรุปไดว้่าบุคคลสามารถเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ โดยมีการ
เสริมแรง เป็นตน้ การเมือบุคคลตอบสนองการเร้าของสิงเร้าควบคู่กนัในช่วงเวลา ทีเหมาะสม สิงเร้า
นนัจะรักษาระดบัหรือเพิมการตอบสนองให้เขม้ขึน การสร้างแบบฝึกจึงควรยึดทฤษฎีการเรียนรู้
ของสกินเนอร์ดว้ย เพราะจะเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระทาํ 
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นอกจากนี ทิศนา แขมมณี (2550 : 64-66) การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคาํให้มี
ประสิทธิภาพนนัตอ้งอาศยัหลกัการทฤษฎีเรียนรู้ ดงันี 

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) ของ Piaget ไดศึ้กษาเกียวกบัการ
พฒันาการทางความคิดของเด็ก เขาอธิบายวา่ การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา 

ซึงจะพฒันาการไปตามวยัต่างๆ เป็นลาํดบัขนั ตามธรรมชาติ ไม่ควรเร่งเด็กให้ขา้มพฒันาการของเด็ก
ในช่วงทีเด็กพฒันาไปสู่ขนัทีสูงกวา่ จะสามารถช่วยให้เด็กพฒันาไปอยา่งรวดเร็วทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญา ของ Piaget มีสาระสรุปไดด้งันี 

1. พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัต่างๆ เป็นลาํดบัดงันี 

1.1 ขนัรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั (Sensorimotor Period)  เป็นขนัพฒันาการในช่วงอายุ   0  -  2 ปี 

ความคิดของเด็กวยันีขึนอยู่กบัการรับรู้และการกระทาํ เด็กยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลางและยงัไม่เขา้ใจ
ความคิดเห็นของคนอืน 

1.2 ขนัก่อนปฏิบติัการคิด (Proportinal Period) เป็นขนัพฒันาการในอายุ 2 - 7 ปี   
ความคิดของเด็กวยันีขึนอยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถทีจะใชเ้หตุผลอยา่งลึกซึง แต่
สามารถเรียนรู้และใชส้ัญลกัษณ์ได ้การใชภ้าษาแบ่งเป็นขนัยอ่ย ๆ 2 ขนั คือ 

     1.2.1  ขนัก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre - Conceptual Intellectual Period) เป็นขนั
พฒันาการในช่วงอาย ุ2 - 4 ปี 

     1.2.2  ขนัความคิดดว้ยความเขา้ใจของตนเอง (Intuitive Thinking Period) เป็นขนั
พฒันาการในช่วงอาย ุ4 - 7 ปี 

1.3  ขนัคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขนัพฒันาการในช่วงอาย ุ    

7 - 11 ปี เป็นขนัทีความคิดของเด็กไม่ขึนอยูก่บัการรับรู้จากรูปร่างเท่านนั เด็กสามารถสร้างการรับรู
ในใจ และสามารถคิดยอ้นกลบัได้ และมีความเขา้ใจเกียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัเลข และสิงต่างๆ 

ไดม้ากขึน 

1.4  ขนัคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขนัพฒันาการในช่วงอาย ุ   

11 - 15 ปี เด็กสามารถคิดสิงทีเป็นนามธรรมได ้และสามารถคิดตงัสมมติฐานและใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ได ้
 หลกัจิตวทิยาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะช่วยเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทีดีและน่าสนใจ  
เหมาะสมกบัวยั  และความสามารถของนกัเรียน  ทงัช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งสนุกสนาน  
นกัเรียนมีความพอใจทีจะเรียนและประสบผลสาํเร็จในการเรียนนนั 
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
ความหมายของการหาประสิทธิภาพแบบฝึก 
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เพือให้มีคุณภาพสามารถนาํไปใชไ้ดต้รงตามเป้าหมายของ

การเรียน มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ดงันี 

ชยัยงค ์พรหมวงศ์  (2541 : 915 - 916) และวิไลวรรณ ธานี (2550 : 53) ไดก้ล่าวถึง การหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกในทาํนองเดียวกนัวา่ เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและประเมินสือ
หรือพิจารณาคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของสืออยา่งมีระบบวา่มีคุณภาพมีคุณค่าหรือไม่ ก่อนนาํไปใชจ้ดัการ
เรียนการสอน  

จากความหมายของการหาประสิทธิภาพแบบฝึก สรุปไดว้า่  การหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกวา่ เป็นกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณค่าของสืออยา่งมีระบบ สือทีแตกต่างกนัอาจช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ต่างกนั ขอ้มูลทีได้จากการประเมินสือการเรียนการสอนจะสามารถนาํมา
ปรับปรุงสือการสอนใหมี้คุณภาพต่อไป 

 ความสําคัญและความจําเป็นในการหาประสิทธิภาพแบบฝึก 
 ก่อนนาํแบบฝึกทีสร้างขึนไปใช้จริงต้องนําไปทดลองใช้จริง โดยการนําเอาแบบฝึกไป

ทดลองกบักลุ่มยอ่ย จะทาํให้ทราบขอ้บกพร่องของแบบฝึกและยงัทาํให้ทราบวา่แบบฝึกทีสร้างขึนมี
ส่วนขอ้บกพร่องใด เพือทีจะไดป้รับปรุงแกไ้ขให้ไดม้าตรฐาน เพราะแบบฝึกเป็นสือการสอนชนิด
หนึง  มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกไว้
ดงันี 

ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2541 : 490 - 492) ไดก้ล่าวถึง สําคญัและความจาํเป็นของการหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ดงันี1) ในหน่วยงานทีมีหน้าทีผลิตชุดฝึกทกัษะ เป็นการประกนั
คุณภาพชุดฝึกทักษะขนัสูงเหมาะสมทีจะผลิตออกเป็นจาํนวนมาก หากไม่มีการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเสียก่อน หากผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไม่ไดดี้ ตอ้งทาํใหม่เป็นการสินเปลืองทงัเวลา
และเงินงบประมาณ 2) สําหรับผูใ้ชชุ้ดฝึกทกัษะทาํหน้าทีสอนหรือสร้างสภาพการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
เปลียนพฤติกรรมตามทีมุ่งหวงั บางครังตอ้งสอนแทนครู ดงันนัก่อนนาํชุดฝึกทกัษะไปใชค้รูจึงควร
มนัใจว่าชุดฝึกทกัษะนันมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบ
ประสิทธิภาพตามลาํดบัขนัจะช่วยให้ไดชุ้ดฝึกทกัษะทีมีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ทีกาํหนด
ไว ้ 3) สําหรับการผลิตชุดฝึกทกัษะ การทดสอบหาประสิทธิภาพจะทาํให้ผูผ้ลิตมนัใจไดว้า่เนือหา
สาระทีบรรจุลงในชุดการสอน เหมาะสมง่ายต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยใหผู้ผ้ลิตมีความชาํนาญสูงขึน 

 นอกจากนี ไชยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 23) กล่าววา่  การหาประเมินสือการเรียนการสอนวา่ 
เป็นการพิจารณาหาประสิทธิภาพและคุณภาพของสือการเรียนการสอน ดงันนั การประเมินสือจึงเริม
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ดว้ยการกาํหนดปัญหา หรือคาํถาม เช่นเดียวกบัการวิจยั ดว้ยเหตุนีการประเมินสือจึงเป็นการวิจยัอีก
แบบหนึงทีเรียนวา่ การวิจยัประเมิน (Evaluation Research) สอดคลอ้งกบั กมล ชูกลิน (2550 : 38) 

กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เป็นขนัตอนทีสําคญัทีสุดทีผูผ้ลิตหรือแบบฝึกจะตอ้ง
ปฏิบติั เพือให้ทราบวา่ แบบฝึกหรือสือทีผลิตขึนนนัมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด สามารถนาํไปใช้
พฒันาการเรียนรู้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งไร  

สรุปไดว้า่ความสาํคญัและความจาํเป็นในการหาประสิทธิภาพเป็นขนัตอนทีสําคญั เมือผลิต
แบบฝึกแลว้ทาํใหท้ราบวา่แบบฝึกนนัมีคุณภาพเพียงใด จะตอ้งไปทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกเพือเป็นหลกัประกนัว่าแบบฝึกนนัมีประสิทธิภาพในผลการเรียนการสอน เพือแสดงให้เห็นว่า
แบบฝึกทีสร้างขึนนนัมีคุณภาพตามเกณฑ ์

ขนัตอนการหาประสิทธิภาพแบบฝึก 
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก เป็นกระบวนการสําคญัทีจะทาํให้ทราบวา่เมือใชสื้อ

กบันักเรียนแล้วเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด ได้มีนกัการศึกษากล่าวถึง
ขนัตอนการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกไวห้ลายท่าน ดงันี 

ฉลองชยั สุรวฒันสมบูรณ์ (2548 : 213 - 215) ไดก้ล่าวถึง ขนัตอนการการทดลองหา
ประสิทธิภาพของสือวา่จะตอ้งนาํไปทดลองใช ้(Try Out) เพือปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองสอน
จริงเพือนาํผลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จึงดาํเนินการผลิตเป็นจาํนวนมากหรือใชส้อนในชนั
เรียนปกติได ้การทดลองมีขนัตอน ดงันี 

1.  ทดลองกบัผูเ้รียนแบบรายบุคคล โดยทดลองใชก้บัผูเ้รียนซึงมีระดบัความสามารถอ่อน 

ปานกลาง และเก่ง อยา่งละ 1 คน คาํนวณหาประสิทธิภาพของสือแลว้ปรับปรุงใหดี้ขึน 

2.  ทดลองกบัผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ตงัแต่ 6 - 10 คน ทงัเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อนคาํนวณหา
ประสิทธิภาพของสือแลว้ปรับปรุงใหดี้ขึน 

3. ทดลองภาคสนาม เป็นการทดลองกบันกัเรียนทงัชัน 40 - 100 คน คาํนวณหา
ประสิทธิภาพของสือแล้วปรับปรุงให้ดีขึน   ผลลพัธ์ทีไดจ้ะใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ทีตงัไวโ้ดยตาํกว่า
เกณฑไ์ดไ้ม่เกิน 2.5 % 

นอกจากนี ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2541 : 494 - 500) กล่าววา่ หลงัจากผลิตสือตน้ฉบบัแลว้ตอ้ง
นาํสือไปทดลองใชแ้ละหาประสิทธิภาพของสือนนัตามขนัตอน ดงันี 

1. ทดลองแบบเดียว (1 : 1) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 1 คน โดยใชเ้ด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็ก
อ่อน อยา่งละ 1 คน 

2. ทดลองกลุ่ม (1 : 10) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 6 - 10 คน โดยคละเด็กเก่งกบัเด็กอ่อน 
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3. ทดลองภาคสนาม (1 : 100) คือ ทดลองกบัผูเ้รียนทงัชนั 30 - 100 คน การเลือกผูเ้รียนมา
ทดลองสือ 

การทดลองแบบเดียว (1 : 1) เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อผูเ้รียน 1 คนใหท้ดลองกบัเด็กอ่อน
ก่อนทาํการปรับปรุงแลว้นาํไปทดลองกบัเด็กปานกลาง และนาํไปทดลองกบัเด็กเก่ง อยา่งไรก็ตาม 

หากเวลาไม่อาํนวยและสถานการณ์ไม่เหมาะสมก็ใหท้ดลองกบัเด็กอ่อนหรือเด็กปานกลาง 

การทดลองกลุ่ม (1 : 10) เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อผูเ้รียน 6 - 10 คน โดยคละเด็กเก่ง เด็ก
ปานกลาง เด็กอ่อน หา้มทาํการทดลองกบัเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งลว้นๆเวลาทดลองจะตอ้งจบัเวลาดว้ย
วา่กิจกรรมแต่ละกลุ่มใชเ้วลาเท่าไร เพือพิจารณาดูวา่ สือนนัสามารถใชก้บัผูเ้รียนในระดบัสติปัญญา
ต่างๆ กนั ไดดี้มากนอ้ยเพียงใด ถา้พบขอ้บกพร่องนาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีก 

การทดลองภาคสนาม (1 : 100) เป็นการทดลองทีใชค้รู 1 คน ทดลองกบัผูเ้รียนทงัชนั 30 - 

40 คน ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีนาํมาทดลองจะตอ้งมีนกัเรียนทงัเด็กเก่ง เด็กปานกลางและเด็กอ่อนไม่ควร
เลือกหอ้งเรียนทีเด็กเก่งหรืออ่อน 

จากขอ้ความทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ขนัตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของสือเมือ
ผลิตชุดฝึกทกัษะเพือเป็นตน้แบบแลว้นาํชุดฝึกทกัษะไปทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยให้ผูเ้ชียวชาญ
หรือครูพิจารณาทงัดา้นคุณภาพ เนือหาสาระและเทคนิคการจดัทาํสือประเภทนนัมาประเมินอาจเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยนอกจากนีการประเมินเพือ
หาประสิทธิภาพของสือการเรียนทีเป็นสือแบบฝึก มีวิธีการประเมินวา่จะตอ้งนาํไปทดลองใช ้ (Try 

Out) เพือปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปทดลองสอนจริง เพือนาํผลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขซึงมี 3 ขนัตอน 

คือ ขนัตอนที 1 การทดลองแบบเดียว (1 : 1) คือ การนาํแบบฝึก ทีสร้างขึนมาทดลองใชก้บันกัเรียน 3 

คนโดยใชเ้ด็กอ่อน 1 คน เด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน คาํนวณหาประสิทธิภาพ เมือพบ
ขอ้บกพร่องให้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข ขนัตอนที 2 การทดลองแบบกลุ่ม (1 : 10) คือ การนาํแบบฝึกที
สร้างขึนมาทดลองใชก้บันกัเรียน 6 - 10 คน โดยคละนกัเรียนทีเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน จาํนวน
เท่า ๆ กนั คาํนวณหาประสิทธิภาพ เมือพบขอ้บกพร่องให้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกครังหนึง ขนัตอน
สุดทา้ย การทดลองภาคสนาม (1 : 100) คือ การนาํแบบฝึกทีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนทงัชนัเรียนทีมีนกัเรียนทงัชนัตงัแต่ 30 คน ขึนไป แลว้คาํนวณหาประสิทธิภาพซึงการ
ทดลองครังนีแบบฝึกจะมีความสมบูรณ์ยิงขึน เพราะไดรั้บการปรับปรุงมาแล้ว 2 ครัง ดงันัน
ประสิทธิภาพของแบบฝึกจะไดต้ามเกณฑ์หรือใกลเ้คียงกบัเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไว ้ คือเกณฑ ์

80/80 หรือ 90/90 
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เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
การหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เป็นการกาํหนดเกณฑ์

ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เป็นการคาดหมายว่าผูเ้รียนจะบรรลุจุดประสงค์หรือเปลียน
พฤติกรรมทีพึงพอใจของผูป้ระเมิน ไดมี้นกัการศึกษากล่าวถึงเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพไว ้ดงันี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 22) กาํหนดเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพไวด้งันี 

การกาํหนดเกณฑ ์ E1/E2 ใหมี้ค่าเท่าใด ควรกาํหนดไวก่้อนวา่ในครังนีวา่จะใหม้าตรฐานหรือ
เกณฑม์าตรฐานเท่าใด  โดยยึดเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดเกณฑม์าตรฐาน ดงันี 

1. เนือหาวชิาทีเป็นความรู้ ความจาํ ควรตงัเกณฑใ์หสู้งไว ้คือ 80/80, 85/85, 90/90 

2. เนือหาวิชาทีเป็นเจตคติ ควรตงัเกณฑ์ให้ตาํลงมาเล็กน้อย คือ 70/70, 75/75 แต่อาจตงั
เกณฑสู์งกวา่นีก็ได ้ 

นอกจากนีชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2541 : 215) โดยกาํหนดเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพไว ้3 ระดบั 

ดงันี 

1.  สูงกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะสูงกวา่เกณฑที์ตงัไวร้้อยละ 2.5 ขึนไป  

2.  เท่ากบัเกณฑ์ เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ์ทีตงัไว ้แต่ไม่
เกินร้อยละ 2.5  

3.  ตาํกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะตาํกวา่เกณฑ์ทีตงั แต่ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 2.5 

ถือวา่แบบฝึกทกัษะยงัมีประสิทธิภาพทียอมรับได ้ 

จากเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพทีนกัการศึกษากล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ในการกาํหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของแบบฝึกนนั ครูเป็นผูพ้ิจารณาเกณฑ์ ( //// ) ตามความเหมาะสมซึงเกณฑ์ทีใชใ้น
การเขียนประสิทธิภาพของนวตักรรมนนัมกัเขียนในลกัษณะของ E1 / E2 เช่น 70/70, 80/80, 90/90 

เป็นตน้  แต่ถา้กาํหนดเกณฑไ์วต้าํเกินไป อาจทาํใหผู้ใ้ชบ้ทเรียนไม่เชือคุณภาพของผูเ้รียน เมือ 

  หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นค่าเฉลียร้อยละจากการทาํแบบฝึก 

 หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นค่าเฉลียจากการทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิทางการเขียนสะกดคาํ หลงัการทดลองเสร็จสิน 
 

แผนผงัความคดิ (Mind mapping) 
ความหมายของแผนผังความคิด 
แผนผงัความคิดมีชือเรียกต่าง ๆ กนัไป ไดแ้ก่ แผนผงัความคิด (Concept Mapping) 
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แผนผงัการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis Web) หรือผงัมโนคติ หรือแผนทีความคิด           

(Mind Mapping) หรือแผนภูมิเนือหา (Graphic Representation) ซึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงแผนผงัความคิดไว ้
ดงันี 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545 : 19) กล่าววา่ การเรียนแบบสร้างแผนผงัความคิด เป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนจดักลุ่มความคิดรวบยอดของตน เพือให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็น ความสัมพนัธ์ของ
ความคิดรวบยอดเป็นภาพ สามารถเก็บไวใ้นหน่วยความจาํไดง่้าย นอกจากนี สมศกัดิ สินธุระเวชญ ์

(2544 : 8) และสาํลี  รักสุทธี (2550  :  45)  ไดก้ล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่ การสอนโดยใชแ้ผนทีความคิด 

(Mind Mapping) จะเป็นการฝึกวิเคราะห์ (สมองดา้นซ้าย) และสังเคราะห์ (สมองดา้นขวา) เป็น
ยุทธศาสตร์การจดัการเรียนรู้ทีจะทาํให้ผูเ้รียนได้พฒันาเต็มศกัยภาพและมีความสมดุลทงัร่างกาย 

ปัญญาและสังคม ในขณะที สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2550 : 89) และทิศนา แขมมณี (2556 : 

389) ไดก้ล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่ แผนผงัความคิด หมายถึง การจดักลุ่มความคิดรวบยอด  เพือให้
ความสัมพนัธ์ของความคิดระหว่างความคิดหลกัและความคิดรองลงไปโดยนาํเสนอเป็นภาพหรือ
เป็นผงั สามารถนาํเสนอไดห้ลายลกัษณะ สอดคลอ้งกบั วชัรา  เล่าเรียนดี (2555 : 61) ให้ความหมาย
วา่ แผนผงัความคิด วา่เป็นแผนผงัหรือแผนภาพทีสร้างขึนจากความเขา้ใจหรือความสามารถในการ
เชือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์หลกัมโนทศัน์ย่อย หรือระหว่างแผนผงัมโนทศัน์ดว้ยกนั 
หรือสาระสําคญัและแนวคิดต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง การเชือมโยงอาจจะมีทิศทางเดียว 2 ทิศทางหรือ
มากกวา่อย่างเป็นระบบ มีลาํดบัขนัตอนโดยมีคาํเชือมหรือทีสามารถเชือมโยงเรืองราวสาระความรู้
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัได ้ 
 สรุป การสร้างแผนผงัความคิด หมายถึง การบนัทึกขอ้มูล โดยใชค้วามคิดอยา่งมีวิจารญาณที
มีรูปแบบหลกัการอ่านเพือสร้างเป็นแผนภูมิโครงสร้างโครงเรือง (Out Line) และพิจารณา
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเรืองไดค้รบถว้น 

ประโยชน์ของแผนผงัความคิด 
แผนผงัความคิดเป็นการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน  เป็นเครืองมือทีช่วยใน

การจดจาํ การทบทวนความรู้เดิมและสรุปเรืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ดงันี 
สมศกัดิ สินธุระเวชญ์ (2544 : 1 - 25) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของแผนผงัความคิด (Mind 

Mapping) กบัการใช้งานดา้นการจดัการเรียนรู้ ในดา้นผูเ้รียน คือ ใช้สําหรับจดบนัทึกความรู้ การ
สรุป ทบทวนความรู้เดิม จดัระบบขอ้มูลทีกระจดักระจายให้เป็นระเบียบ ดา้นผูส้อน คือ ครูสามารถ
นํามาเป็นเครืองมือในการวางแผนการสร้างหลักสูตร แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้                
การตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนสรุปความเขา้ใจจากบทเรียน 
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สรุปไดว้า่ แผนผงัความคิด (Mind Mapping) สามารถนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อครูและนักเรียน กล่าวคือ ครูนาํแผนผงัความคิดมาใช้สําหรับการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้และตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน สําหรับนกัเรียนนัน แผนผงัความคิดเป็นเครืองมือที
ช่วยในจดจาํ การทบทวนความรู้เดิมและสรุปเรืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี 

แนวคิดเกยีวกบัแผนผังความคิด 
แผนผงัความคิด (Mind Mapping) เป็นกระบวนการกระตุน้ความคิด เพือพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียน มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกียวกบัการสอนแผนผงัความคิดไว ้ดงันี 

 กรมวิชาการ (2546 : 122) กล่าวไวว้า่ แผนภาพโครงเรืองมีชือเรียกหลายชือ เช่นแผนภาพ
ความหมาย แผนภาพความคิด แผนผงัความคิด แผนทีความคิด ส่วนคาํภาษาองักฤษก็มีใชห้ลายคาํ 
เช่น Semantic Map, Structured Overview Web, Concept Mapping, Semantic Organizer, Stor Map, 

Graphic Organizer เป็นตน้ แผนผงัความคิดเป็นการแสดงความรู้โดยใชภ้าพเป็นวิธีนาํความรู้หรือ
ขอ้เทจ็จริงมาจดัเป็นระบบสร้างเป็นแผนภาพหรือจดัความคิดรวบยอดหรือนาํหวัขอ้เรืองใดเรืองหนึง
มาแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย และนาํมาจดัลาํดบัเป็นแผนภาพ การใชแ้ผนผงัความคิดในการสอนนนัผูส้อน
จะให้ผูเ้รียนสร้างแผนผงัความคิด ผูเ้รียนจะอ่านอภิปรายฟังเรืองราวรวบรวมความคิด บนัทึกเรือง
จากการฟัง การดูสือโสตจกัษุภาพ แลว้นาํขอ้มูลขอ้เทจ็จริง ความรู้เรืองราวต่างๆ มาจดัทาํเป็นแผนผงั
ความคิด ซึงจะเป็นเครืองมือให้ผูส้อนกบัผูเ้รียนหรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียนร่วมกนัทาํงาน แผนผงัความคิด
อาจจะใชใ้นการเตรียมการอ่านหลงัเตรียมการเขียน ใชพ้ฒันาความรู้ให้เหตุผล อภิปรายใชแ้สดงพืน
ความรู้ของผูเ้รียนหรือใชจ้ดัขอบเขตสิงทีตอ้งเรียนหรือใชร้วบรวมความรู้ทีตอ้งการ 

 นอกจากนีวชัรา  เล่าเรียนดี (2555 : 61) กล่าวไวว้า่ แผนผงัความคิด เป็นเทคนิคหนึงทีช่วย
ในการเรียนรู้ทีลึกซึงกวา้งขวางมากขึน ช่วยในการจาํ ช่วยใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดโดย
สร้างแผนผงัเชือมโยง และการคิดทีชดัเจน สามารถใชใ้นการเรียนเรียนรู้ทุกวสาระวิชา ถา้ฝึกการใช้
แผนผงัความคิดอยา่งสมาํเสมอจะสามารถช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ ผลการปฏิบติังานได ้และสามารถ
เรียนรู้ได้เร็วขึน การใช้แผนผงัความคิดเป็นการใช้สายตาและสมองในเวลาเดียวกัน ช่วยทาํให้
มองเห็นการทาํงานของสมอง ของตนเองชัดเจนยิงขึน โดยมองเห็นความเชือมโยงสัมพนัธ์ของคาํ 
ขอ้ความ สาระต่าง ๆ ไดช้ดัเจน  

 สรุปไดว้า่ แผนผงัความคิด หมายถึง แผนภาพทีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดหลกั
กบัความคิดรอง ซึงเป็นสาระของขอ้ความ 

กฎเกณฑ์ของการสร้างแผนผังความคิด 

การสร้างแผนผงัความคิดจาํเป็นตอ้งกาํหนดพืนฐานการสร้างแผนผงัความคิด เพือใหมี้    
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ประสิทธิภาพในการเชือมโยงความรู้กบักระกระบวนการคิด มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวกฎเกณฑ์ของ
การสร้างแผนผงัความคิดไว ้ดงันี 
 โทนี บูชาน (Tony 1997 : 97 - 105) ไดก้าํหนดลกัษณะพืนฐานของการสร้างแผนผงัความคิด
ไวว้า่มีกฎเกณฑด์งันี 

 1. เทคนิค (Techniques) แผนผงัความคิดเป็นเครืองมือทีตอ้งอาศยัเทคนิคทีช่วยทาํให้
ประสิทธิภาพการคิดเพิมขึน ซึงถือวา่เป็นลกัษณะพืนฐานทีตอ้งมี ดงันี 

 1.1 ใชก้ารเน้น (Use Emphasis) โดยผา่นองค์ประกอบการใช้รูปภาพการใช้สีทีมีมิติ
แตกต่างกนั เส้น คาํ รูปภาพ ทีมีขนาดแตกต่างกนั 

 1.2 ใชก้ารเชือมโยงสัมพนัธ์ (Use Association) การสร้างแผนผงัความคิดตอ้งอาศยัความ
เชือมโยงความคิดทีผูถ่้ายทอดออกมาโดยการใช้ลูกศร เมือตอ้งการเชือมความคิดการใช้สีแดงการ
เชือมโยงความคิด ใชร้หสัหรือสัญลกัษณ์ 

 1.3 มีความชดัเจน (Be Clear) แผนผงัความคิดจะตอ้งมีความชดัเจนในประเด็นต่างๆ เช่น 

ใชค้าํในการแสดงความคิดเห็น 1 คาํต่อ 1 เส้น เขียนคาํทุกคาํทีเป็นการแสดงความคิดของผูส้ร้าง โดย
ใชค้าํสันกะทดัรัด เขียนเหนือเส้นและลากเส้นให้มีความยาวเท่ากบัความยาวของคาํ เส้นนนัตอ้งลาก
ให้เชือมโยงกบัรูปภาพตรงกลางกบัความคิดหลกักบัเส้นอืนๆ เส้นหลกันนัตอ้งหนากว่าเส้นอืน ๆ 

และมีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัไม่ขาดตอน 

 2. มีการพฒันารูปแบบของตนเอง แต่ขณะเดียวกนัตอ้งรักษากฎเกณฑ์พืนฐานของแผนผงั 
ความคิดไวใ้หค้รบถว้น 

สรุปไดว้า่ กฎเกณฑ์ของการสร้างแผนผงัความคิด (Mind Mapping)  ตอ้งยึดหลกัการเชือมโยง
ความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ หรือคาํสัน ๆ เพือให้แผนผงัความคิดนันมี 
ประสิทธิภาพ 

หลกัการสร้างแผนผงัความคิด (Mind  Mapping) 
การสอนเขียนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงัความคิดจะให้มีประสิทธิภาพนนัตอ้งเขา้ใจถึงหลกัการ

สร้างแผนผงัความคิด มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการสร้างแผนผงัความคิดไว ้ดงันี 
 โทนี บูซาน (Tony 1997 : 97 - 105) และวฒันา  ระงบัทุกข ์(2545 : 92 - 93) และวิมลรัตน์ 

สุนทรโรจน์ (2545 : 154) และ ไดก้ล่าวหลกัการสร้างแผนผงัความคิดเทคนิคแผนผงัความคิดไว้
ทาํนองเดียวกนั ดงันี 

1.  เริมตน้ดว้ยภาพสี กึงกลางหนา้กระดาษ ภาพๆ เดียว มีค่ากวา่คาํพนัคาํและยงัช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์และยงัเพิมความจาํมากขึนดว้ย 
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2.  ใชภ้าพให้มากทีสุดใน Mind Mapping ก่อนคาํสําคญั (Key Word) หรือรหสัเพือเป็นการ
ช่วยการทาํงานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยในการจาํ 
 3. ควรเขียนคาํสําคัญตัวบรรจงตัวใหญ่ ๆ  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่               
เมือยอ้นกลบัมาอ่านใหม่จะให้ภาพทีชัดเจน สะดุดตา อ่านง่าย และก่อนผลกระทบต่อความคิด
มากกว่าการใชเ้วลาเพืออีกเล็กนอ้ยในการเขียนตวัให้ใหญ่จะทาํให้อ่านง่าย ชดัเจน และจะช่วยให้
สามารถประหยดัเวลาไดเ้มือยอ้นกลบัมาอ่านใหม่อีกครัง 

4.  เขียนคาํสําคญัเหนือเส้น และแต่ละเส้นตอ้งเชือมต่อกบัเส้นอืนๆ เพือให้ Mind Mapping  

มีโครงสร้างพืนฐานรองรับ 

 5.  คาํสาํคญัควรจะมีลกัษณะเป็น “หน่วย” โดยคาํสาํคญั 1 เส้น คาํละเส้นเพราะจะช่วยให้แต่
ละคาํเชือมโยงกบัคาํอืนๆ ไดอ้ยา่งอิสระเปิดทางให ้Mind Mapping คล่องตวัและยดืหยุน่มากขึน 

 6.  ระบายสีใหท้วั Mind Mapping เพราะสีช่วยยกระดบัความจาํเพลินตากระตุน้สมองซีกขวา 
 7.  เพือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ ควรปล่อยให้หวัคิดมีอิสระมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไป
ได ้อยา่มวัคิดวา่จะเขียนลงตรงไหนดี หรือวา่จะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไป เพราะลว้นแต่จะทาํให้งาน
ล่าชา้อยา่งน่าเสียดาย 

จากการศึกษาหลกัการสร้างแผนผงัความคิดสรุปไดว้่า การทีสร้างแผนผงัความคิดให้ดีได้
นนัผูส้ร้างตอ้งมีความเขา้ใจในเนือหาอย่างชัดเจน และสร้างแผนผงัความคิดนันให้ตรงกบัเนือหา 
โดยเรียงลาํดบัความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอ่ยใหถู้กตอ้ง ใชค้าํเชือมโยงระหวา่งคาํอืน ๆ    
ให้เหมาะสม ใช้รูปภาพและสีมาประกอบเพือช่วยให้แผนผงัความคิดสือความได้อย่างมีประ
ประสิทธิภาพมากขึน และทาํใหแ้ผนผงัความคิดมีความน่าสนใจ และสมบูรณ์มากยงิขึน 

รูปแบบของแผนผงัความคิด 
รูปแบบของแผนผงัความคิดมีหลายรูปแบบซึงในแต่ละแบบ จาํเป็นตอ้งศึกษาความเขา้ใจ

ก่อนนาํไปใช้เนืองจากรูปแบบแต่ละลกัษณะก็มีความเหมาะสมกบัแต่ละเนือหา และวยัของผูเ้รียน    
มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง รูปแบบของแผนผงัความคิดทีเหมาะสมกบัระดบัประถมศึกษาไว ้ดงันี  

สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2550 : 89 - 93) ไดน้าํเสนอรูปแบบของผงัความคิดรูปแบบ
ดงัต่อไปนี 

 1.  แผนผงัแบบกิงไม ้ (Branching Map) นาํเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลกัไว้
ขา้งบนหรือตรงกลาง แล้วลากเส้นให้เชือมโยงกบัความคิดรวบยอดอืน ๆ ทีสําคญัรองลงไป
ตามลาํดบั ดงัภาพประกอบ 1 
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                                                    ภาพประกอบ 1  แผนผงัแบบกิงไม ้

  

 2.  แผนผงัวงจร (A Circle Map) นาํเสนอโดยเขียนเป็นแผนผงัเพือเสนอความสัมพนัธ์เป็น
ขนัตอนต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์กนัเรียงลาํดบัเป็นวงกลม ดงัภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพประกอบ 2 แผนผงัวงจร 
 

 3.  แผนผงัใยแมงมุม (A Spider Map) นาํเสนอโดยเขียนความคิดรอบยอดหลกัทีสําคญัไว้
ตรงกึงกลางหนา้กระดาษแลว้เขียนคาํอธิบายหรือบอกลกัษณะของความคิดรองลงไปไวใ้นลกัษณะ
ใยแมงมุม ดงัภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ 3 แผนผงัใยแมงมุม 
 

 4.  แผนผงักา้งปลา (A Fishbone Map) นาํเสนอโดยเขียนประเด็นหรือเรือง 

หลกัแลว้เสนอสาเหตุและผลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ดงัภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แผนผงักา้งปลา 
 

 5.  แผนผงัตารางเปรียบเทียบ (A Compare Table Map) เสนอโดยการเขียนเป็นตารางเพือ
เปรียบเทียบสองสิงหรือสองเรืองในประเด็นทีกาํหนด ดงัภาพประกอบ 5 
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                                                     ภาพประกอบ 5 แผนผงัตารางเปรียบเทียบ 
 

 6.  แผนผงัรูปวงกลมทบัเหลือม (Overlapping Circles Map) เสนอเปรียบเทียบสองสิงหรือ
สองเรืองมีลกัษณะเหมือนกนัและต่างกนั ดงัภาพประกอบ 6 

 

 

ลกัษณะทีต่างกนั                                                                                                       ลกัษณะทีต่างกนั 

                                                                                                                                            
 

                                                                 
                                                                  ลกัษณะทีเหมือนกนั 
 

                                               ภาพประกอบ 6  แผนผงัรูปวงกลมทบัเหลือม 
 

  วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545 : 8 - 12) ไดจ้าํแนกรูปแบบของผงัความสัมพนัธ์ทาง 

ความหมายออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

 1.  ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบตะวนัทอแสง (Sunburst) มีลกัษณะเป็นวงกลมอยู่
ตรงกลางแลว้มีเส้นขีดจากเส้นรอบวงออกไปรอบทิศ ผงัชนิดนีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของใจความ
รองกบัใจความสาํคญั ผงัรูปแบบตะวนัทอแสงนียงัแสดงวา่ทุกคนมีความสัมพนัธ์กนัมีความเท่าเทียม
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หรือความเสมอภาคกนัอีกดว้ย นอกจากนนัยงัสามารถใช้ผงัความสัมพนัธ์ของความหมายชนิดนี 

แสดงความสัมพนัธ์ของใจความในบทอ่านทีโครงสร้างของเนือหาประเภทการจดัหมวดหมู่ของการ
บรรยาย (Collection of Description) ไดอี้กดว้ย ดงัภาพประกอบ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  ผงัความสัมพนัธ์ของความหมายแบบตะวนัทอแสง 
 

 2.  ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบตารางเมตริกซ์ (Matrix) ซึงอาจไม่สะทอ้นให้เห็น
โครงสร้างของเรือง (Text Structure) ผงันีถูกคิดขึนมาเพือเนน้ถึงชนิดและความสัมพนัธ์ทีสําคญั    
ซึงไดแ้ก่ เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงหรือความแตกต่าง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุผลหรือลาํดบัเวลา
เป็นตน้ โดยทวัไปความสัมพนัธ์เหล่านีมกัอยู่ในประเภทจบัคู่ตวัต่อตวั จุดเด่นของผงัชนิดนีอยู่ที
ขอ้มูลทีจาํเป็นทงัหมดจะถูกบรรจุอยูใ่นช่องสีเหลียม ทาํใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ในการเขียนผงั
แบบนีผูเ้รียนตอ้งตดัสินใจเพือระบุส่วนสาํคญัทีตอ้งการเนน้ และชนิดของความสัมพนัธ์ทีตอ้งการจะ
แสดงออกมาใหช้ดัเจน ดงัภาพประกอบ 8 

 

   

   

   

   

 

ภาพประกอบ 8 ผงัความสัมพนัธ์ของความหมายแบบตารางเมตริกซ์ 
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 3.  ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบโครงสร้างตน้ไม้ (Tree Structure) ผงัรูปแบบนีแสดง
ความสัมพนัธ์ทีมีความสําคญัลดหลนักนัเป็นขนัๆ มีรูปร่างคลา้ยแผนภูมิบริหารองคก์ร ผงัแบบรูป
ต้นไม้นีถูกนํามาใช้เพือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างกันของ  เนือเรือง เช่น 

องคป์ระกอบเฉพาะโครงสร้างแบบตน้ไมส้ามารถนาํมาใชแ้สดงความสัมพนัธ์แบบลดหลนักนัของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ในเนือเรืองไดดี้ ดงัภาพประกอบ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9  ผงัความสัมพนัธ์ของความหมายแบบโครงสร้างตน้ไม ้
 

 4.  ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบแผนภูมินาํเสนอ (Flow Chart) ผงัรูปแบบนีใชแ้สดง
การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ โดยเรียงตามลาํดบัเวลา แสดงสาเหตุ และผลและกระบวนการในการคิด 

แผนภูมินาํเสนอนีสามารถใชแ้สดงกระบวนการและการเล่าเรืองไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัภาพประกอบ 10 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ผงัความสัมพนัธ์ของความหมายแบบแผนภูมินาํเสนอ 
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 วชัรา เล่าเรียนดี (2555 : 64 - 66) ไดเ้สนอแผนภูมิ (รูปภาพ)  หรือแผนผงัความคิดแบบต่าง ๆ 
ไวด้งันี 

1. แผนภูมิรูปดาว (Star Diagram)  จดัเป็นแผนผงัประเภทใยแมงมุมอยา่งหนึง แผนภูมิรูป 

ดาวสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเกียวขอ้งของหวัเรืองหลกักบัองคป์ระกอบอืน  ๆ ดงัภาพประกอบ  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพประกอบ 11 แผนภูมิรูปดาว (Star Diagram) 
 

2. แผนภูมิแบบใยแมงมุม (Spider  Diagram) ใชส้าํหรับแจกแจงเรืองยอ่ยจากเรืองหลกั 

ต่อไปไดเ้รือย ๆ ดงัภาพประกอบ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 แผนภูมิแบบใยแมงมุม (Spider  Diagram) 
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3. แผนภูมิแบบลูกโซ่ (Chain Diagram) จดัเป็นแผนผงัมโนทศัน์ประเภท Flowchat  

Concept Map แผนภูมิลูกโซ่ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ซึงจะช่วยให้การลาํดบัความต่อเนืองของเรืองราว
หรือสาเหตุสู่ผลทีเกิดขึน ดงัภาพประกอบ 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13  แผนภูมิแบบลูกโซ่ (Chain Diagram) 
 

4. แผนภูมิแสดงเหตุ - ผล (Cause – Effect  Diagram)  จดัเป็นแผนผงัประเภท System  

Concept Map แผนภูมิแสดงเหตุและผลช่วยทาํให้เขา้ใจหรือระบุสาเหตุและคิดหาเหตุผลไดม้าก
ยงิขึน แทนคาํพดูการอธิบาย ซึงการใชแ้ผนภูมิดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความรู้ความ
เขา้ใจในสาเหตุและผลทีเกิดขึน ของเรืองต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี เป็นแผนภูมิทีใช้สรุปเหตุผลให้เห็น
ชดัเจนยงิขึน ดงัภาพประกอบ 14  

 

                                                                                                                 อ่อนเพลีย 
                                                                ผล 

 

                                                                                                                  เป็นโรคขาดอาหาร 
 

                                                                                                                  ผวิซีด 
  

ภาพประกอบ 14 แผนภูมิแสดงเหตุ - ผล (Cause – Effect  Diagram) 

เหตุการณ์ที 1 

เหตุการณ์ที 2 

เหตุการณ์ที 3 

เหตุการณ์ที 4 

การอดอาหาร 

(เหตุ) 
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5. แผนภูมิตน้ไม ้(Tree Diagram) เป็นแผนผงัทีใชเ้พือแสดงความต่อเนืองเชือมโยงของ 

เรือง หลกัความคิดรวบยอดหลกักบัองคป์ระกอบอืน ๆ   หรือความคิดรวบยอดอืน ๆ   ดงัภาพประกอบ  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
ดงัภาพประกอบ 15 แผนภูมิตน้ไม ้(Tree Diagram) 

 

 จากการศึกษาตวัอยา่งการสร้างแผนผงัความคิด (Mind Mapping) สรุปไดว้า่ แผนผงัความคิด
มีหลายประเภทดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นแผนผงัแบบกิงไม ้ (Branching Map) แผนผงัวงจร (A Circle 

Map) แผนผงัใยแมงมุม (A Spider Map) แผนผงัใยแมงมุม (A Spider Map) แผนผงักา้งปลา            
(A Fishbone Map) แผนผงัตารางเปรียบเทียบ (A Compare Table Map) แผนผงัรูปวงกลมทบัเหลือม 

(Overlapping Circles Map) ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบตะวนัทอแสง  (Sunburst)              
ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบตารางเมตริกซ์ (Matrix) ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบ
โครงสร้างตน้ไม้ (Tree Structure) ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบแผนภูมินาํเสนอ  (Flow 

Chart)  เป็นตน้ แผนผงัความคิด (Mind Mapping) เป็นการนาํเสนอทีทาํให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทุกส่วนของความคิดหลักและความคิดรอง หรือเป็นความสัมพันธ์ของเนือเรืองทีมีการโยง
ความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั ซึงทาํให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจในการศึกษา และเพิมความคงทนในการ
เรียนรู้ และยงัช่วยในการพฒันาความคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพิมการมีเหตุผล และ
ช่วยพฒันาในดา้นการจาํอีกดว้ย ซึงจะเห็นไดว้า่ (Mind Mapping) นีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดย
เริมจากการคิด การวางแผน การนาํเสนอ ตลอดจนการช่วยในดา้นความจาํ การทาํความเขา้ใจในเรือง
นนั ๆ การสรุปบทเรียน ครูผูส้อนหรือผูที้ทาํหนา้ทีจดัการเรียนรู้ การนาํวิธีการแนวคิดนีไปปรับใชใ้น
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกบัเรืองเนือหาวิชา หรือ สาระ
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การเรียนรู้ ซึงเป็นการช่วยพฒันาความคิด การจาํ และ การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีโดยผูว้ิจยั
ไดน้าํมาวิเคราะห์จากหลกัการ และวิธีการต่าง ๆ มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพือให้
นกัเรียนเกิดการพฒันาสูงสุด วธีิการฝึกทกัษะวธีิการหนึงคือ การใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
ชนิดใยแมงมุม (A Spider Map) ทีเหมาะกบัการจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1 ทีตอ้งเน้นการใช้รูปภาพและสือการสอนทีมีสีสันสวยงาม เป็นตวัช่วยให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจ ซึงจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ ครูตอ้งจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมทีหลากหลาย เช่น เกม 
เพลง กิจกรรมกลุ่ม  ตอ้งเลือกกิจกรรมทีเหมาะสมในการถ่ายทอด และจูงใจให้นกัเรียนมีความสนใจ
ในการเรียน ประทบัใจในสิงทีเรียน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยเฉพาะ
อยา่งยงิการสอนภาษาไทยสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  การอ่านและการเขียนเป็นทกัษะที
สําคญัทีมีความสําคญัอย่างมาก การเรียนการสอนทีจะบรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพนนัครู
จะตอ้งหมนัฝึกฝนใหน้กัเรียนไดฝึ้กยาํ ซาํ ทบทวนอยูบ่่อย ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิงการฝึกอ่านและเขียน
สะกดคาํ ซึงจะตอ้งทาํใหน้กัเรียนไดฟั้งเขา้ใจ พดูอ่านและเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว  

ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
 เทคนิคการสร้างแผนผงัความคิด เป็นรูปแบบการสอนอ่านและเขียน เพือจบัใจความและ
สอนคาํศพัทที์มีประสิทธิภาพ พฒันาความคิด เหตุผล และการทาํงานทีเป็นระบบ มีขนัตอนช่วยให้
ผูอ่้านและผูเ้ขียนประสบผลสําเร็จในการอ่านและการเขียน ทาํให้สามารถจดจาํเกียวกบัขอ้เท็จจริง  

ซึงไดแ้ก่  ความสําคญัรายละเอียดของเรืองและลาํดบัเหตุการณ์ สามารถจบัประเด็นจากเรืองทีอ่านและ
เรืองทีเขียนไดอ้ยา่งดี มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงขอ้เสนอแนะในการเขียนแผนผงัความคิดไว ้ดงันี 

สาํลี รักสุทธี (2550 : 47) ไดก้ล่าวถึงขอ้เสนอแนะในการเขียน Mind Mapping ไว ้ดงันี 

1. การสร้างภาพศูนยก์ลาง การทาํภาพใหน่้าสนใจ ดงันี 

 1.1  ภาพควรมีสีไม่นอ้ยกวา่ 3 สี 

 1.2  ขนาดของภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไปขนาดพอเหมาะประมาณ  2  ตารางนิว 
 1.3  ภาพไม่จาํเป็นตอ้งมีภาพเดียว อาจมีหลาย ๆ ภาพหรือหลาย ๆ สิงทีเกียวขอ้งกบัเรือง

นนั 

 1.4  ถา้เป็นภาพมีลกัษณะเคลือนไหวก็จะดี 

 1.5 ไม่ควรจะใส่กรอบภาพศูนยก์ลาง เพราะกรอบอาจจะเป็นสิงทีสกดักนัการไหลของ
ความคิด 

 2. การหาคาํสาํคญั (Key Word) คาํสาํคญัควรมีลกัษณะดงันี 

 2.1  ควรเป็นคาํเดียว วลี หรือขอ้ความสัน ๆ 

 2.2  ควรเป็นคาํทีสือความหมายไดดี้ แสดงถึงจุดเนน้กระตุน้ความสนใจง่ายแก่การจาํ 
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3. การหาความคิดรองหรือการแตกกิง ควรทาํดงันี 

3.1  เป็นคาํสาํคญัทีรองลงไป หรือเป็นส่วนประกอบทีเกียวขอ้งกบัคาํสําคญัคาํกุญแจ เพือ
เป็นการลงรายละเอียด 

3.2  ควรเขียนบนเส้นทีต่อออกไป แต่เส้นจะเรียวลงไปเรือย ๆ 

3.3  ถา้ตอ้งการเนน้อาจทาํใหเ้ด่น เช่น การลอ้มกรอบใส่กล่องหรือขีดเส้น 

3.4  คาํ ภาพ เส้น บนสาขาเดียวกนัควรใชสี้เดียวกนั 

3.5  การแตกกิงไม่ควรให้เอียงไปข้างใดข้างหนึง  ควรแตกกิงเพือให้ได้ภาพ              
Mind Mapping ทีสมดุล 

3.6 การแตกกิงควรแตกทิศเฉียงมากกวา่แตกบน แตกล่าง 

สรุปไดว้า่ ขอ้เสนอแนะในการเขียนแผนผงัความคิด ตอ้งเป็นแผนผงัทีใชแ้สดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความคิดหลกักบัความคิดรอง ซึงเป็นสาระของขอ้ความหรือคาํนนั ๆ  
 ข้อควรคํานึงในการสอนเขียนแผนผงัความคิด 
  การสอนเขียนแผนผงัความคิด ควรมีขอ้ควรคาํนึงถึงในการสอนเพือให้เกิดประโยชน์กบั
ผูเ้รียน มีทกัษะการคิดทีเชือมโยงกนั มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงขอ้ควรคาํนึงในการสอนเขียนไว ้ดงันี  
      วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545 : 183 - 189) ไดเ้สนอ ขอ้ควรคาํนึงในการสอนอ่านและ
เขียนโดยใชแ้ผนผงัความคิดโยงความหมาย มีดงันี 

 1.  ความยากง่ายของคาํศพัทใ์นการใชภ้าษา 
 2.  ตวัผูเ้รียน เช่นวฒิุภาวะ และประสบการณ์ 

 3. วธีิสอนควรคาํนึงถึงขนัตอนทีชดัเจน เสนอตวัอยา่งดว้ยความระมดัระวงัตามลาํดบัจาก
ง่ายไปสู่ยาก เพือใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน 

4. การสอนอ่านและเขียน เพือความเข้าใจโดยการสร้างแผนผงัความคิดโยงความสัมพนัธ์
ความหมายนนั มีความสําคญัและมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน ช่วยให้ผูเ้ขียนมีความเขา้ใจเรืองราวทีอ่านได้
เป็นอยา่งดี      
 สรุปได้ว่า ขอ้ควรคาํนึงในการสอนเขียนแผนผงัความคิดแต่ละชนิดจะตอ้งคาํนึงถึง
โครงสร้างความแตกต่างกันไปของแต่ละเนือหา  ทีสําคัญคือ ต้องมีจุดเริมต้นและมีสินสุด                  
มีโครงสร้างและจุดประสงคข์องเรืองทีสัมพนัธ์กนั 
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ความพงึพอใจ 
 ความหมายของการความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้ทีรับรู้ดว้ยจิตใจและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง 
ๆ ใหบุ้คคลรอบขา้งรับรู้ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 

 กู๊ด (Good 1973 : 161) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดบั
ความพึงพอใจทีเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลทีมีต่องาน ซึงสอดคล้องกบั วรูม 

(Vroom 1964 : 99)  ไดก้ล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในสิงหนึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้ เพราะ
ทงัสองคานีหมายถึง ผลทีไดจ้ากการทีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในสิงนนั ทศันทคติดา้นบวกจะแสดง
ให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิงนนัและทศันคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึง
พอใจ  
 สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจเป็นทศันคติอย่างหนึงทีมีลักษณะเป็นนามธรรม  ไม่สามารถ
มองเห็นรูปร่างได ้ เป็นความรู้สึกส่วนตวัทีเป็นสุข  เมือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนใน
สิงทีขาดหายไป  และเป็นสิงทีกาํหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลทีมีผลต่อการเลือกทีจะ
ปฏิบติัในกิจกรรมนนั ๆ 

แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัความพงึพอใจ 
การสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นกับผูป้ฏิบัติงานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ นับว่าเป็น

สิงจาํเป็นอยา่งยงิ เพราะจะส่งผลความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่จะสําเร็จมีประสิทธิภาพมากนอ้ย
เพียงใด เป็นไปวตัถุประสงคที์วางไวห้รือไม่ แนวความคิดเกียวกบัความพึงพอใจ  ไดมี้นกัวิชาการให้
แนวคิด ไดด้งันี 
  ทิศนา  แขมมณี (2550 : 45) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความพึงพอใจของมาสโลว ์(Maslow. 1970 : 

66 - 70) นกัจิตวทิยาชาวองักฤษ ไวว้า่ ทฤษฎีความพึงพอใจเป็นทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัโดยมี
สาระสาํคญัคือ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการอยูต่ลอดเวลาไม่สินสุดตราบใดทียงัมีชีวิตและความตอ้งการ
ของคนจะมีลักษณะเป็นตามลาํดบัขนัจากตาํไปหาสูงตามลบัความสําคญัโดยมนุษย์จะเกิดความ
ตอ้งการในระดบัตน้ก่อน เมือความตอ้งการนนัไดรั้บการตอบสนองจนเป็นทีพอใจแลว้ มนุษยจ์ะเกิด
ความตอ้งการในลาํดบัทีสูงขึนมา ซึงความตอ้งการของมนุษยจ์ะเป็นผลกัดนัให้มนุษยท์าํสิงต่าง ๆ ลง
ไปเพือให้ไดสิ้งทีตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ลาํดบั
ขนัคือ 

  1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึงความตอ้งการขนัพืนฐานของ
มนุษยที์มนุษยข์าดไม่ได ้ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นเสรีระ ความตอ้งการดา้นปัจจยั 4 ความตอ้งการทาง
เพศ 
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  2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึง ความมนัคงปลอดภยัทงัทางดา้น
ร่างกาย ความมนัคงทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การไดรั้บความปลอดภยัจากสิงต่าง ๆ รอบดา้น 

  3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคม
และการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพือน 

  4. ความตอ้งการการยกย่องนบัถือยอมรับ (Esteem Needs) หมายถึงความตอ้งการทีจะมี
ชือเสียงเกียรติยศ ไดรั้บการเคารพยกยอ่งในสังคม ตอ้งการให้ผูอื้นยอมรับนบัถือว่าเป็นคนมีคุณค่า
ยอมรับในความรู้ความสามารถ 

 5. ความตอ้งการทีจะประจกัษ์ในตวัเอง  (Self Actualization) หมายถึง ความตอ้งการทีจะ
ประสบความสําเร็จสมหวงัในชีวิตทีอยากทาํ อยากเป็นในสิงทีตนหวงัได ้ฝันไว ้ไดท้าํอะไรตามที
ตนเองตอ้งการ อยากทาํ และมีความสุขกบัสิงทีตนเองตอ้งการทาํ  
     สต็อต  (Scott. 1970 : 174) เสนอแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
ทาํงานทีจะใหผ้ลเชิงปฏิบติัมีลกัษณะ ดงันี 

  1.  งานควรมีความสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวังานจะมีความหมายต่อผูท้าํ 
  2.  งานนนัตอ้งมีการวางแผนและวดัความสาํเร็จไดโ้ดย ใชร้ะบบการทาํงาน 

  3.  เพือใหไ้ดผ้ลในการสร้างสิงจูงใจภายในเป้าหมายของงานตอ้งมีลกัษณะ ดงันี 

   3.1  คนทาํงานมีส่วนในการตงัเป้าหมาย 

  3.2  ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลสาํเร็จในการทาํงานโดยตรง 

   3.3  งานนนัสามารถทาํใหส้าํเร็จได ้

  เมือนาํแนวคิดนีมาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนในการเลือกเรียนตาม
ความสนใจ และมีโอกาสร่วมกนัตงัจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการทาํกิจกรรมได้เลือกวิธี
แสวงหาความรู้ดว้ยวธีิทีผูเ้รียนถนดัและสามารถหาคาํตอบได ้

  เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959 : 113 - 115) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีทีเป็นมูลเหตุทีทาํ
ใหเ้กิดความพึงพอใจ เรียกวา่ The Motivation Hygiene Theory  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีทาํให้เกิดความพึง
พอใจ ซึงเป็นตวักระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานดา้นความพึงพอใจ  ไดแ้ก่  โอกาส  ความสําเร็จ  การยอมรับ  
ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า  และปัจจยัการบาํรุงรักษา  ซึงเป็นตวัขดัขวางความพึงพอใจ 
ไดแ้ก่  นโยบายขององคก์าร  สภาพการทาํงาน  และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

สรุปได้ว่า  แนวคิดเกียวกับความพึงพอใจ  เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิงเร้าหรือสิง
กระตุน้ทีแสดงผลลพัธ์ออกมาโดยการประเมิน  ซึงอาจจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบก็ได ้
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งานวจิัยทเีกยีวข้อง 

งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัแบบฝึก 
กลัยา  ชมสะอาด (2543 : 84) ไดส้ร้างแบบฝึกการอ่านและการเขียนคาํทีมีตวัสะกดตรงตาม

มาตรา ตวัสะกดไทย สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 ด้วยการนาํคาํจากหนังสือเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1 เล่มที 1 - 2  เป็นคาํทีมีตวัสะกดทงั 9 มาตรา คือ แม่ก กา  แม่กง แม่กน แม่เกย      
แม่เกอว แม่กก แม่กด และแม่กบ จดัทาํแบบฝึก 9  ชุด  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนโรงเรียนวดัสุขไพร
วนั อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง จาํนวน 30 คน เป็นนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิในระดบัปานกลาง ผล
ปรากฏว่านักเรียนทีเรียนโดยใช้แบบฝึกสามารถทาํแบบฝึกหัดทบทวนทา้ยแบบฝึกแต่ละชุดผ่าน
เกณฑ์ทีกาํหนดไวคิ้ดเป็นร้อยละ 87.50  และนกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนดว้ยแบบฝึกผ่านเกณฑ์ทีกาํหนดไวคิ้ดเป็นร้อยละ 86.66 ซึงสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 

ทองพูน ศิริมนตรี (2549 : 74 - 75) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํตามมาตรา
ตวัสะกด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนบา้นเมืองเสือ อาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดั
มหาสารคาม เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนกบัก่อนการเรียนและ
เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะทีผูว้ิจยัพฒันาขึน พบว่า แบบฝึกทกัษะที
ผูว้ิจยัพฒันาขึน มีประสิทธิภาพ 92.20/82.23 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตงัไว ้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ละมุน จนัทร์แป้น (2553 :  96 - 97) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนแจกลูก
สะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 84.04/87.37 สูงกวา่
เกณฑที์ตงัไวค้าํนวณจากค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน
แจกลูกสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีค่าเท่ากบั 0.7391 ซึงแสดงวา่ 
แบบฝึกทีพฒันาขึนทาํให้นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 73.91 ซึงนกัเรียนที
เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนั
ประถมศึกษาปีที 1 มีทกัษะการอ่านและการเขียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 และนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านและการ
เขียนแจกลูกสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 

ธนชั  ภูมรี (2555 : 71 - 72)ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 พบวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 

84.39/83.89  2) นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 

 จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งดงัทีกล่าวมา สรุปไดว้า่ แบบฝึกการเขียนสะกดคาํ เป็นวิธี
หนึงทีสามารถช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนของนกัเรียนให้ดีขึน โดยเฉพาะอย่างยิงแบบฝึก
ทกัษะนันได้ผสมผสานเทคนิค วิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบมีเนือหาและกิจกรรมทีหลากหลาย
เหมาะสมกบัวยั ระดบัชนัของผูเ้รียนมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 
ประกอบด้วยสือ อุปกรณ์ทีเอือต่อการเรียนรู้ แบบฝึกเป็นสือเทคโนโลยีทีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย ดงันนั  แบบฝึกจึงเป็นนวตักรรมทีผูว้ิจยัไดส้ร้างขึน เพือเพิมประสิทธิภาพของการเรียน
การสอนใหสู้งขึน 
 

 งานวจัิยทีเกยีวข้องกบั แผนผงัความคิด  
 นงเยาว ์ เลียมขุนทด  (2547 : 71 - 73) ไดศึ้กษาแผนการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง การอ่านและ
เขียนสะกดคาํ โดยใช้แผนผงัความคิด ชนัประถมศึกษาปีที  ผลการศึกษา พบว่า แผนการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.42/82.22  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมีดชันีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ เท่ากบั 0.62  แสดงว่า 
ผูเ้รียนมีความรู้เพิมขึนร้อยละ 62 
 จิรญาณ์  กุลรัตน์ (2549 : 51)ไดศึ้กษาแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง การแจกลูกสะกด
คาํโดยใช้แผนผงัความคิด ชันประถมศึกษาปีที 1 ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.82 - 91.67  ดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.8096  หมายความวา่ นกัเรียนมีความรู้
เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 80.96 
 จาฬุวรรณ กาเมือง (2550 : 70) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทกัษะการ
อ่านและเขียนคาํ โดยใชผ้งัความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 ผลการศึกษาพบวา่ การ
พฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํโดยใชผ้งัความคิด 

(Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 82.24/87.87 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีตงัไว ้ดชันี
ประสิทธิผลของ การเรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทกัษะการอ่านและเขียน
สะกดคาํโดยใช ้ผงัความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีค่าเท่ากบั 0.7783 

 ประคองแกว้ ภูวงษ ์(2550 : 139) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทกัษะการ
อ่านและเขียนคาํ โดยใชผ้งัความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 ผลการศึกษาพบวา่ การ
พฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํโดยใช้แผนผงั
ความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 82.24/87.87 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีตงั
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ไว ้ดชันีประสิทธิผลของ   การเรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทกัษะการอ่านและ
เขียนสะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีค่าเท่ากบั 0.7783 

แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 77.83 
 

 งานวจัิยต่างประเทศทเีกยีวข้องกบัแบบฝึก 
 ชเวนดินเกอร์ (Schwendinger 1977 : 51) ไดศึ้กษาผลการเขียนสะกดคาํของนกัเรียน เกรด 6 

จาํนวน 503 คนทีไดรั้บการสอนดว้ยแบบฝึกทีมีรูปภาพจริงแบบเขียนตามคาํบอกและแบบทดสอบ
การเขียนสะกดคาํ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีมีรูปภาพจริง มีผล
การเขียนสะกดคาํสูงกวา่นกัเรียนทีเรียนโดยไม่ไดใ้ชแ้บบฝึกหดัทีมีรูปภาพของจริง 

 โลวเรย ์(Lowrey 1978 : 817 - A) ไดศึ้กษาการใชแ้บบฝึกทกัษะกบันกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1 - 3 ทาํการวิจยักบันกัเรียน จาํนวน 87 คน ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกเป็นเครืองมือทีช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ นกัเรียนทีไดรั้บการฝึกโดยใช้แบบฝึกทกัษะมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และนกัเรียนสามารถทาํคะแนนเฉลียไดร้้อยละ 98.8 นอกจากนียงัพบว่า แบบฝึกช่วยใน
เรืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 

 งานวจัิยต่างประเทศทเีกยีวข้องกบัแผนผงัความคิด 
 แมรี  (Mary.  1998)ไดน้าํวิธีการใชแ้ผนทีความคิด (Mind Mapping Approch) มาใชใ้นการ
สอนวิชาเรขาคณิต แก่นกัเรียนจาํนวน   คน ซึงมีครูรับผิดชอบการสอนร่วม จาํนวน  คน จาก  
การศึกษาพบวา่ วธีิการสอนโดยใชแ้ผนทีความคิดไดท้าํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจบทเรียน
ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาเกียวกบัเรขาคณิตไดง่้ายขึน นอกจากนียงัพบวา่ วิธีการใชแ้ผนทีความคิด
นนัมีคุณค่าต่อการเรียนรู้วชิาเรขาคณิตของนกัเรียนมากกวา่วธีิการดงัเดิมทีครูเคยใชอ้ยู ่

ลีฟ (Leaf. 1998 : 22 - A) ไดศึ้กษาเหตุผลการเปลียนแปลงรูปแบบการเรียนรู้จากการศึกษา
ตามตน้แบบมาเป็นการเรียนรู้โดยการใชแ้ผนทีความคิด (MMA) เพือฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความ
เป็นธรรมชาติของมนุษย  ์ ฝึกให้รู้จกัคิด ในการศึกษาครังนีจะศึกษาโดยการใชก้ารสอนแบบแผนที
ความคิด (MMA) กบักลุ่มนกัเรียนทียงัไม่เคยเรียนรู้โดยการใชแ้ผนทีความคิด และทาํการสอนซาํอีก
ครัง พบวา่ นกัเรียนเกิดการเปลียนแปลงในทางทีดีขึน และนกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ วธีิการนีส่งเสริมดา้น
การคิด รู้จกัแกปั้ญหาเกิดทกัษะ และการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง  

สโตยานอฟ (Stoyanov. 2001 : 361 - A) ไดศึ้กษาภูมิหลงัเกียวกบัทฤษฎีกระบวนการและ
เทคนิคในการเขียนแผนภูมิต่าง ๆ โดยเบืองตน้ของวธีิการเหล่านีคือ การแกปั้ญหาความยุง่ยากในการ
เขียนแผนภูมิ ซึงทาํได้โดยการฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์โดยการใช้เครืองมือทีเรียกว่า
SMILE ใชใ้นการแกปั้ญหาการเขียนแผนภูมิ การหาปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ โดยเครืองมือนีสามารถปรับ
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ใชก้บัแต่ละบุคคลใหเ้หมาะสมทงัวธีิการเรียนรู้และการแกปั้ญหาวา่ควรใชรู้ปแบบใด จึงจะเหมาะสม
กบัผูค้นแต่ละคน  

จากวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการวจิยัในครังนี พบวา่ การศึกษาในปัจจุบนัไดใ้ห้ความสําคญั
กับการเรียนรู้ทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตอ้งการให้ผูเ้รียนมีทกัษะพืนฐานให้อ่านออก เขียน
ได ้มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษภ์าษาไทย 

มีความสามารถในการใชภ้าษาติดต่อสือสาร และสามารถนาํทกัษะทางภาษามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ดังนันบุคคลทีเกียวข้องทางการศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความจําเป็นในการ
เปลียนแปลงการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะสําคญัและสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมศตวรรษที 21 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเป้าหมายของหลกัสูตร 
โดยเฉพาะครูผูส้อนจะตอ้งคิดคน้วิธีการสอนทีหลากหลาย คาํนึงถึงแนวการสอนทีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพฒันานวตักรรมต่าง ๆ มาใช้ในการฝึกทกัษะเพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเฉพาะวชิาภาษาไทยเป็นทกัษะทีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญ  การอ่านมากเขียนมาก
จะทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ คิดตดัสินใจและแกปั้ญหา ซึงทกัษะการเขียนเป็นทกัษะ
ทีมีความสลบัซับซ้อน จึงจาํเป็นทีจะตอ้งสร้างแบบฝึกทกัษะ เพือพฒันาทกัษะทางด้านการเขียน
สะกดคาํในการนาํไปสู่การเขียนในรูปแบบอืน ๆ  ถือว่าเป็นนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน
รูปแบบหนึงทีจะสนองการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั โดยครูมีบทบาทในการดาํเนินกิจกรรม ให้คาํแนะนาํ
ปรึกษาแก่ผูเ้รียน และจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและการวิจยัต่าง ๆ ทงัในและต่างประเทศเกียวกบั
แบบฝึกทกัษะการเขียนและเกียวกบัแผนผงัความคิด พบวา่ แบบฝึกและแผนผงัความคิดช่วยเพิมพูน
ทกัษะในการเขียนสะกดคาํและส่งเสริมความคิดในการใชภ้าษาของผูเ้รียนให้ดีขึน และผูว้ิจยัไดพ้บ
หลกัการและวิธีการสร้างแบบฝึกหลายประการทีเห็นวา่มีคุณค่าและส่งผลให้การฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํสาํเร็จได ้จึงไดถื้อเอาหลกัการและวิธีเหล่านนันาํมาสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  และนาํไปทดลองเพือศึกษา
และหาประสิทธิภาพ เพือให้ผูเ้รียนได้เพิมพูนทกัษะ เพราะแบบฝึกทกัษะนันเป็นเครืองมือทีดีมี
ประสิทธิภาพสูงในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 
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บทท ี 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวจิยัเรือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เป็นการวิจยัและ
พฒันา (Research & Development) ผูว้จิยัไดก้าํหนดรายละเอียดวธีิดาํเนินการวจิยัไว ้ดงันี 

1. รูปแบบการวิจยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ระยะเวลาการศึกษาวจิยั 

4. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

รูปแบบการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) ซึงผูว้ิจยัดาํเนินการ
ทดลองตามรูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน - หลงัเรียน  การวิจยัแบบ  (One  Group  Pretest-Posttest 

Design)  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  555  : 144)   มีรูปแบบการทดลอง  ดงัตารางที 6 ดงันี  

ตารางที  6    แสดงลกัษณะการทดลองตามรูปแบบการวจิยัแบบ (One  Group  Pretest-Posttest Design) 
ทดสอบก่อนการทดลอง ทดลอง ทอสอบหลงัการทดลอง 

T1 X T2 

 

สัญลกัษณ์ทีใชใ้นรูปแบบการทดสอง 

X แทน การเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  
                           โดยใชแ้ผนผงัความคิด  
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา 

                           ตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด  
T2 แทน การทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา 

                           ตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด 
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ประชากร  
ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่น

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  สังกดักองการศึกษา  เทศบาลเมืองบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ใน
ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 4 ห้องเรียน  ได้แก่  ชนัประถมศึกษาปีที 1/1  จาํนวน  32  
คน  ชันประถมศึกษาปีที 1/2  จาํนวน   32  คน  ชันประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน  30  คน  และ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1/4  จาํนวน 30 คน รวมทงัสิน  124  คน 

 

กลุ่มตัวอย่าง  
นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  สังกดักองการศึกษา  

เทศบาลเมืองบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี   ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  1 ห้องเรียน  
ได้แก่  ชันประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน  30  คน  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ดว้ยวธีิจบัสลาก 
 

ระยะเวลาการศึกษาวจัิย 
 ดาํเนินการศึกษาวจิยั ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา  2557   

                                      

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ผูว้ิจยัได้
กาํหนดขนัตอนวธีิดาํเนินการวจิยัไว ้ดงันี 

                   
ขนัตอนที 1 วจิยั      (R1 : Research)         :  การศึกษาข้อมูลพืนฐานและความต้องการใน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา                            
เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด                            
สํ าห รับนัก เ รี ยนชันปร ะถม ศึ กษ า ปี ที  1                            
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา   
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ขนัตอนที 2 พฒันา  (D1 : Development)  :  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ                            
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด                            
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

                                                                       
                                                                                                                                    
ขนัตอนที 3 วจิยั      (R2 : Research)           :   การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ                            

เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด                            
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

                                                                       
                                                                     
ขนัตอนที 4 พฒันา  (D2 : Development)     :  การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ                            

การเขียนสะกดคํา   เรือง  มาตราตัวสะกด                            
โดยใช้แผนผังความคิด  สําหรับนัก เ รียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 1 

                                                                       
ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดเป็นกรอบดาํเนินการวจิยั ดงัแผนภูมิที 2 
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ขันตอนที 1 ศึกษา
ข้อมูลพนืฐาน 

 
*ศึกษาเอกสาร
เกียวกบันโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 

*วเิคราะห์หลกัสูตร
การศึกษาขนัพนืฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรือง การ
เขียนสะกดคาํ 

*ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี งานวจิยัที
เกียวขอ้งกบัการ
สอนเขียนสะกดคาํ 
การสร้างแบบฝึก 
และการพฒันาแบบ
ฝึก 

*ศึกษาความคิดเห็น
และความตอ้งการ
และแนวทางการ
จดัการเรียนการสอน
ของครูภาษาไทย  
*ศึกษาความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญดา้น
แบบฝึกเกียวกบัการ
พฒันาแบบฝึกเรือง 
เนือหา รูปแบบ การ
จดักิจกรรมการเรียน
การสอนและการ
ประเมิน 

ขันตอนที 2 พฒันา 
แบบฝึก 

 
*แบบฝึกฉบับร่าง
ประกอบด้วย 
1.ชือเรือง 
2.คาํนาํ 
3.คาํชีแจง 

4.สารบญั 

5.วตัถุประสงค ์
(มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ 

6.แบบทดสอบก่อนเรียน 

7.กิจกรรมการฝึกโดยใช้
แผนผงัความคิด  
8.แผนการจดัการเรียนรู้ 

9.แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณภาพแบบ
ฝึกและหาค่า IOC 

 

 

ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึก 

 

 
 

หาประสิทธิภาพ E1/E2 

 

- แบบรายบุคคล 
Individual 

- แบบกลุ่มเลก็ Small 

Group  Tryout 

- แบบภาคสนาม Field  

Tryout 

ขันตอนที 3 ทดลอง
ใช้แบบฝึก 

 
1.ทดสอบทกัษะการ
เขียนสะกดคาํก่อน
การใชแ้บบฝึก 
2.นาํแบบฝึกไป
ทดลองใชแ้บบฝึก
กบันกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 

โรงเรียนเทศบาล 1
ทรงพลวทิยา สังกดั
กองการศึกษา  
เทศบาลเมืองบา้น
โป่ง  จงัหวดัราชบุรี 
จาํนวน  30  คน   
3.ทดสอบทกัษะการ
เขียนสะกดคาํหลงั
การใชแ้บบฝึก 
4.หาค่าประสิทธิภาพ
ของแบบฝึก 

ขันตอนที 4ประเมินผล
และปรับปรุงแบบฝึก 
 
1.ทกัษะการเขียนสะกด
คาํ เรือง มาตราตวัสะกด 

2. ความพงึพอใจของ
นกัเรียนทีมีแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงัความคิด  

ปรับปรุง
แกไ้ข 

แบบฝึก
ฉบบั

สมบูรณ์ 

   ไม่ผา่น 

แผนภูมิที 2 กรอบดาํเนินการวจิยั 

ผลการ
ประเมิน 

  ผา่น 



74 
 

 

ขันตอนที 1  การวิจัย (R1: Research): เป็นการศึกษาข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A) ศึกษาข้อมูล
พืนฐานเกียวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผัง
ความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

วตัถุประสงค์  
 เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี  
 วธีิดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเกียวกับแบบฝึกและทักษะการเขียนสะกดคํา 
โดยเฉพาะส่วนทีเป็นผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะเพือทาํวจิยัต่อไป 

2. วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา และบญัชีคาํพืนฐาน หนงัสือ
เรียนภาษาไทย (หลกัภาษาและการใชภ้าษา)  ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1  เพือนาํมาสร้างเป็น  
แบบฝึก 

3. ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
เกียวกบัการพฒันาแบบฝึกในวิชาภาษาไทย โดยใชแ้บบสอบถาม กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ซึงผูว้ิจยั
เป็นผูน้าํแบบสอบถามไปสอบถามนกัเรียนดว้ยตนเอง 

4. ศึกษาความคิดเห็น และแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทีใช้แบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด จากครูผูส้อนจาํนวน 6  ท่าน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผูว้จิยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษาขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการในการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด ครังนีมี ดงันี 

1. แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด เกียวกบัรูปแบบของแบบฝึกและลกัษณะของการเรียน
ดว้ยแบบฝึก จาํนวน 1  ฉบบั 

2. แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย และผูเ้ชียวชาญเกียวกบัความคิดเห็น ดา้นเนือหา สาระ
รูปแบบ ลกัษณะของแบบฝึก ลกัษณะคาํ ซึงเป็นฉบบัเดียวกนั จาํนวน 1 ฉบบั 

 ขนัตอนการสร้างแบบสอบถาม  
1. แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 



75 
 

 

เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด ในการวิจัยครังนี สร้างขึนโดยมีขันตอนในการ
ดาํเนินการดงันี 
 ขนัที 1  ศึกษาเอกสารเกียวกบัการสร้างแบบสอบถาม หลกัการสร้างแบบสอบถาม และ
เอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
 ขนัที 2  สร้างแบบสอบถามความตอ้งการ โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถาม 3 ตอน ดงันี 

        ตอนที 1  เป็นแบบสอบถามเดียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ประสบการณ์การเรียนดว้ยแบบฝึก ซึงเป็นแบบปลายเปิด 

  ตอนที 2  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความตอ้งการเรียนโดยใช้แบบฝึก  เพือให้ทราบ
ความตอ้งการของผูเ้รียน จาํนวน 2 ขอ้ เกียวกบัรูปแบบของแบบฝึกและลกัษณะของแบบฝึก เนือหา
สาระในแบบฝึก  การวดัและประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ ชนิดของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและปลายเปิด 

        ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม จาํนวน 1 ขอ้ 

 ขนัที  3  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ 

 ขนัที  4  นาํเสนอขอ้คาํถามเสนอผูเ้ชียวชาญดา้นแบบฝึกทกัษะ ดา้นภาษาไทยและดา้นการ
วดัและประเมินผล จาํนวน 5 ท่าน เพือตรวจสอบคุณภาพความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  

Validity) โดยการนาํแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามไปให้ผูเ้ชียวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective  

Congruence :  IOC) โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารกาํหนดคะแนนความคิดเห็นไวด้งันี  
  + 1    เมือแน่ใจวา่แบบสอบถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

0 เมือไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามสอดคลอ้งจุดประสงค ์

-  1  แน่ใจวา่แบบสอบถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

จากนนันาํผลการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้ไปหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาและ
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตามสูตรดงัต่อไปนี คือ 
 

   IOC   =   

 เมือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์

    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

    แทน แทนจาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
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 ค่าดชันี (Index of Item  Objective  Congruence : IOC)  ไดค้่าทีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ มีค่า
เท่ากบั 1.00 แสดงวา่ขอ้คาํถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 ขนัที 5  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชจ้ริง (Try Out) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1/3 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 
2/2557  จาํนวน 30 คน 

 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสอบถาม ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทีเกียวกบัปัญหาและ
ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคแผนผงัความคิด  เรือง มาตรา
ตวัสะกด เพือพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ค่า  ร้อยละ (%) และการ
วเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้นาํเสนอแบบพรรณนาความ 
 จากขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการใช้แบบฝึกของนกัเรียนสามารถสรุปได ้
ดงัแผนภูมิที  3     

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที 3  ขนัตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัทีเกียวกบัการพฒันาแบบฝึก 

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความตอ้งการในการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด  

นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ปรับปรุงแกไ้ข เสนอผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Analysis)  

แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective  Congruence :  

IOC)    

นาํแบบสอบถามไปทดลองใชจ้ริง (Try Out) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1/3 

ขนัที 1 

ขนัที 2 

ขนัที 3 

ขนัที 5 

ขนัที 4 
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 ขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการในการใช้แบบฝึกของครูผูส้อน และผูเ้ชียวชาญด้านแบบฝึก      
มีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 
 ขนัที 1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานทีเกียวขอ้งกบัการเขียนสะกดคาํ และการพฒันาแบบฝึก 
หลกัการสร้างแบบฝึก 

 ขนัที 2 นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured   

Interview)  แบ่งออกเป็น 2  ตอน  ซึงมีรายละเอียดดงันี 

      ตอนที 1  แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จาํนวน 6  ขอ้ ไดแ้ก่  เพศ 
อายุ ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ประสบการณ์ในการฝึกอบรมในหัวข้อที
เกียวกบัการพฒันาแบบฝึก 

      ตอนที 2  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทีเกียวกบัการพฒันาแบบฝึก  จาํนวน 5 

ขอ้ ไดแ้ก่  (1)  ขอบข่ายของเนือหาทีใชใ้นการพฒันาแบบฝึกการเขียนสะกดคาํ (2) รูปแบบของแบบ
ฝึกทีเหมาะสมกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  3)  ลกัษณะการนาํแบบฝึกไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน (4) วธีิการประเมินผลการเขียนสะกดคาํทีเหมาะสมกบัการใชแ้บบฝึก (5) ขอ้เสนอแนะอืน ๆ  

 ขนัที 3  นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหาและภาษา ดา้นแบบฝึก ดา้นวดัผลประเมินผล จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา (Content Validity) แลว้นาํผลทีไดจ้ากการตรวจสอบมา ปรับปรุงแกไ้ข นาํแบบสัมภาษณ์มา
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item objective Congruence : IOC) โดยให้เกณฑ์การกาํหนด
คะแนนความความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2555 : 117) 

 +1   ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามนนัสอดคลอ้งกบัเนือหาตามจุดประสงคที์ตอ้งการวดั 

  0    ถา้ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามนนัสอดคลอ้งกบัเนือหาตามจุดประสงคที์ตอ้งการวดั 

 -1    ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามนนัไม่สอดคลอ้งกบัเนือหาตามจุดประสงคที์ตอ้งการวดั 

นาํผลจากการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้ไปหาค่าดชันีความสอดคล้องจากสูตร 

ดงัต่อไปนี 

    IOC   =   

เมือ    IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาํถามกับจุดประสงค์หรือกับลักษณะ
พฤติกรรม 

                              แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
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 N     แทน   จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 นาํค่าดชันีความสอดคลอ้งทีได้มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ซึงเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ มีดงันี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 
0.50 แสดงวา่แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม แต่ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีคาํนวณไดมี้ค่า
นอ้ยกวา่ 0.50 แสดงวา่แบบสัมภาษณ์ไม่มีความเหมาะสม ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข 

 ขนัที 4  นาํแบบสัมภาษณ์ แลว้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนวชิาภาษาไทย  
 จากขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความตอ้งการใช้แบบฝึกของครูผูส้อนและผูเ้ชียวชาญ
สามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิที 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 4  สรุปขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

สร้างแบบสัมภาษณ์ 

นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนออาจารยป์รึกษาวทิยานิพนธ์ 

เพือใหข้อ้คิดเห็น 

นาํแบบสัมภาษณ์ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เทียงตรงของเนือหา (Content  Validity) และหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index  of  Item  Objective  Congruence)  

นาํแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ครูผูส้อน 

ขนัที 1 

ขนัที 2 

ขนัที 3 

ขนัที 4 
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 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากสัมภาษณ์  ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทีเกียวกบัปัญหาและความ
ตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าร้อยละ (%)  และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  แลว้นาํเสนอ
แบบพรรณนาความ 

 จากทีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปวิธีดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 1 การสํารวจขอ้มูลพืนฐานใน
การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิดไว ้ดงัตาราง
ที 7  
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ตารางที  7  สรุปวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 1  การวจิยั (R1: Research) การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน                 
                 และความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึก  
 

วตัถุประสงค์     
การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เครืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.เพือศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจยัทีเกียวกบั
แบบฝึก 

ศึกษาเอกสาร  -แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจยัทีเกียวกบั
การสร้าง แบบฝึก 

แบบสรุป
งานวิจยั 

-วิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis)  

-นาํเสนอแบบ
พรรณนา   

2.เพือวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 

และหลกัสูตร
สถานศึกษา 

ศึกษาเอกสาร
หลกัสูตร 

-หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551  

-หลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล  1   
ทรงพลวิทยา 

เอกสารหลกัสูตร -วิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis)    
-นาํเสนอแบบ
พรรณนา   

3.เพือศึกษาความ
ตอ้งการพืนฐาน
เกียวกบัการพฒันา
แบบฝึก 

การสอบถาม -นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 
1/3 จาํนวน 30 คน 

แบบสอบถาม -การวิเคราะห์ขอ้มลู
โดยใชค่้าร้อยละ (%)  
และการวิเคราะห์
เนือหา  (Content 

Analysis)    
4.เพือศึกษาความ
คิดเห็นเนือหาสาระ
ของแบบฝึก 

การสมัภาษณ์ -ครูผูส้อนวิชา
ภาษาไทย จาํนวน 5 

ท่าน 

 

แบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 

-การวิเคราะห์ขอ้มลู
โดยใชค่้าร้อยละ (%)  
และการวิเคราะห์
เนือหา  (Content 

Analysis)    
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 ขันตอนที  2 การพัฒนา  (D1 : Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 
 วตัถุประสงค์ 
 เพือดาํเนินการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  
 วธีิดําเนินการ 
 การดาํเนินการพฒันาแบบฝึกของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ดาํเนินแบ่งออกเป็น 4 ขนัตอน
ยอ่ย คือ (1) การพฒันาแบบฝึก (2) การตรวจสอบแบบฝึก  (3) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก (4) การ
ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึก ซึงมีรายละเอียดดงันี 

  ขนัที 1 การพฒันาแบบฝึก การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลพืนฐานในขนัตอนที 1 มาสังเคราะห์ 
เพือเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึกฉบบัร่าง ดงันี  

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัทกัษะการเขียนสะกดคาํ หลกัสูตรและจดัสร้าง
เป็นแบบฝึก สาํหรับนกัเรียนขนัประถมศึกษาปีที 1 

2. สังเคราะห์ขอ้มูลจากการสํารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการในขนัตอนที 1  เพือเป็น
แนวทางในการพฒันาแบบฝึก 

3. สร้างแบบฝึก ซึงในแต่ละแบบฝึกจะประกอบด้วยวตัถุประสงค์ คาํนาํ คาํชีแจงการใช ้
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบฝึก แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ใบความรู้สําหรับนกัเรียน โดยมี
ขนัตอนการสร้างแบบฝึกดงันี 

3.3.1 จดัทาํบญัชีคาํศพัท์โดยรวบรวมคาํศพัท์จากหนงัสือเรียนภาษาไทย (หลกัภาษา
และการใชภ้าษา)  และบญัชีคาํพืนฐานชนัประถมศึกษาปีที  1 เกณฑ์การคดัเลือกคาํโดยแยกเรืองตาม
ส่วนประกอบของการประสมอกัษร ไดแ้ก่ พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกด  

3.3.2 สร้างแบบฝึกฉบบัร่าง นาํคาํทีคดัเลือกมาสร้างเป็นแบบฝึกแบ่งเป็น 4  แบบฝึก
ไดแ้ก่ แบบฝึกชุดที 1  มาตราแม่ กง คาํทีมี ง เป็นตวัสะกด  แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว คาํทีมี ว 
เป็นตวัสะกด  แบบฝึกทีชุดที 3  มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็นตวัสะกด และแบบฝึกชุดที 4  มาตราแม่ 
กม คาํทีมี ม เป็นตวัสะกด 
 

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพือใช้ในการสอนการเขียนสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด
สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิยา  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้าง



82 
 

 

จาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ แต่ละแผนประกอบด้วย ชือหัวเรือง กาํหนดเวลาเรียน  เนือหา  
สาระสาํคญั  มาตรฐาน/ตวัชีวดั   จุดประสงคก์ารเรียนรู้   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  สาระการเรียนรู้  
ชินงาน / หลกัฐานร่องรอยแสดงความรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  สือ /แหล่งการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล  ซึงมีขนัตอนการสร้างดงัต่อไปนี 

1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และเอกสารทีเกียวกบัการเขียนสะกดคาํ 

2. ศึกษาหลกัการสอนและวธีิการสอนแผนผงัความคิด  
3. วิเคราะห์เนือหาสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา

ของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพือเขียน
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดงัตารางที 8 
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ตารางที 8  ตารางแสดงการวเิคราะห์เนือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1  

ลาํดบัที ชือแผนการจดัการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระสําคัญ เนือหา/สาระความรู้ เวลา (ชัวโมง) 
1 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 1  

เรือง มาตราตวัสะกดแม่ กง 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการ
เขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ 
ยอ่ความและเขียนเรืองราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มลู
สารสนเทศ และรายงานการศึกษา
คน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลกัภาษาไทยการ
เปลียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ
มาตรฐาน  

1.อ่านและเขียนคาํทีมี ง ว ย ม 
เป็นตวัสะกดไดถ้กูตอ้ง  
2.บอกความหมายของคาํทีมี ง 
ว ย ม เป็นตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 

3.เขียนคาํทีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั และคาํง่าย ๆ
ในภาษาไทยไดถ้กู
ความหมาย  

4. ประสมพยญัชนะและสระ
เป็นคาํได ้

 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

คาํทีมี ง สะกด 
 

3 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที 2  

เรือง มาตราตวัสะกดแม่ เกอว 

คาํทีมี ว สะกด 3 

3 แผนการจดัการเรียนรู้ที 3  

เรือง มาตราตวัสะกดแม่ เกย 

คาํทีมี ย  สะกด 3 

4 แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 

เรือง มาตราตวัสะกดแม่ กม 

คาํทีมี ม  สะกด 

ทดสอบความรู้หลงัเรียน 

 

3 

 

รวม 4  แผนการเรียนรู้  12 ชัวโมง 
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4. ศึกษาและคดัเลือกเนือหาทีใชใ้นการสอน เนือหาทีใชใ้นการทดลองนีจะเป็นเนือหาทีเนน้
เฉพาะจุดประสงคที์เป็นทกัษะการเขียน 

5. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง มาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 จาํนวน 
4 แผนการเรียนรู้ 

6. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ
เพือตรวจสอบความเหมาะสมทางดา้นเนือหา ภาษาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1 แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ข คือ ปรับขอ้คาํถามให้มีความเหมาะสมมากยิงขึน โดย
ถามในเรืองของขอบข่ายเนือหา รูปแบบของแบบฝึก  ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะ การนาํแบบฝึก
ทกัษะไปใช ้และการประเมินผล 

7. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
จริง สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว สรุปไดด้งัแผนภูมิที 5  
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แผนภูมิที 5  สรุปขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และ 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเอกสารทีเกียวกบัการเขียนสะกดคาํ 

ศึกษาหลกัการสอนและวธีิการสอนแผนผงัความคิด (Mind Mapping)   

วเิคราะห์เนือหาสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั คาํอธิบาย 

รายวชิาของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพือเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ศึกษาและคดัเลือกเนือหาทีใชใ้นการสอน เนือหาทีใชใ้นการทดลองนีจะเป็น 

เนือหาทีเนน้เฉพาะจุดประสงคที์เป็นทกัษะการเขียน 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง มาตราตวัสะกด ของนกัเรียน        
ชนัประถมศึกษาปีที 1 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญ 

เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง และและความเทียงตรงของเนือหา 

แผนการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขมาหาค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง(Index of Item objective Congruence : IOC)  

ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนทีเป็น 

กลุ่มตวัอยา่ง 
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 ขนัที 2  ขนัตรวจสอบแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ดาํเนินการดงันี 

 การตรวจสอบแบบฝึกเป็นการนาํแบบฝึกทีสร้างและพฒันาขึนมาตรวจสอบความเหมาะสม 
ความสอดคล้อง และความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ก่อนนําแบบฝึกไปใช้ โดยการตรวจสอบแบบฝึกจาก
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและภาษา ดา้นแบบฝึก และ
ดา้นวดัผลและประเมินผล จาํนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของเนือหาในแบบฝึกได้แก่ จุดประสงค์ เนือหา รูปแบบของแบบฝึก การจัดภาพ การใช้ภาษา 
แผนการจดัการเรียนรู้/การนําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล โดยตรวจสอบว่า
เนือหาในแบบฝึกมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  
 เครืองมือทใีช้ในการตรวจสอบคุณภาพ 

เครืองมือทีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของเนือหาในแบบฝึก 

 แบบทีใช้ในการประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง จะใช้แบบประเมินทีสร้างขึนจากเนือหา 
หรือองค์ประกอบของแบบฝึกทีพฒันาขึน ประกอบด้วย การประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของเนือหาในแบบฝึกทีนาํมาพฒันา  โดยใชแ้บบประเมินทีสร้างขึน ซึงมีลกัษณะเป็นแบบ
ประเมินแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 3 ระดบั คือ เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสม 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 นําแบบฝึกให้ผู ้เชียวชาญแต่ละท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึก กําหนด
ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เก็บรวบรวมแบบตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ เพือเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 พิจารณาความสอดคลอ้งของแบบฝึก โดยนาํขอ้มูลทีไดร้วบรวมจากผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหา
ความสอดคลอ้ง เกณฑ์พิจารณาใดมีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 แสดงวา่ขอ้ความในแบบฝึกมี
ความเทียงตรงเชิงเนือหา ถ้ามีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 แสดงว่าตอ้งปรับปรุง โดยพิจารณาจาก
ขอ้เสนอแนะและการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญเพิมเติม ซึงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํได้ค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  แสดงวา่ขอ้ความในแบบฝึกมีความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 ขนัที 3 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยนําแบบฝึกไปทดลองกับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา ตามลาํดบัดงันี 

 1.  นาํแบบฝึกไปหาค่าคุณภาพ E1/E2  มีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 
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 1.1  ขนัหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual  Tryout)  นาํแบบฝึกทกัษะ เรือง มาตรา
ตัวสะกด   ไปทดลองกับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  1/1 ทีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที  2                  

ปีการศึกษา  2557  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 3  คน  ประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง  1 
คน และอ่อน 1 คน  รวม 3 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยให้นกัเรียนทาํ
แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํก่อนเรียน (Pretest)  จากนนั จึงทาํแบบฝึก จนครบทงั 4 ชุด 
โดยครูใช้แบบฝึกร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือครูประกอบการใช้แบบฝึกและทํา
แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํหลงัเรียน (Posttest) เพือศึกษาความถูกตอ้ง  ความยากง่าย
ของภาษา  ความเหมาะสม  สีสันทีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  เพือคาํนวณหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึก  ระดับชันประถมศึกษา ปีที 1  ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดไว  ้คือ 90/90  แล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไข  ด้านความถูกต้องของภาษา  ความยากง่ายของภาษา   และเนือหาสาระทีใช้ให้
เหมาะสมยงิขึน 

 1.2  ขนัหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย  (Small  Group  Tryout) นาํแบบฝึกทกัษะ เรือง 
มาตราตวัสะกด  ไปทดลองกบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1/2  ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2       
ปีการศึกษา  2557 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 9 คน  ประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง 3 คน  ปานกลาง 3 
คน และอ่อน 3 คน  รวม 9 คน  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้นกัเรียนทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  จากนนัถึงทาํแบบฝึกการเขียนสะกดคาํจนครบทงั 4 ชุด โดยครูใช้
แบบฝึกร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้และคู่มือครูประกอบการใช้แบบฝึกและทาํแบบทดสอบวดั
ทกัษะการเขียนสะกดคาํหลงัเรียน (Posttest) เพือศึกษาความถูกตอ้ง  ความยากง่ายของภาษาเพิมเติม 
และนาํคะแนนจากแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนหลงัเรียน (Posttest)  มาคาํนวณหาประสิทธิภาพ 
E1/E2  แล้วนาํมาปรับปรุงแกไ้ข   ด้านความถูกตอ้งของภาษา  ความยากง่ายของภาษา  และเนือหา
สาระทีใชใ้หเ้หมาะสมยงิขึน ซึงหาไดจ้ากการนาํคะแนนแบบทดสอบรายชุดทุกชุด และคะแนนสอบ
หลงัเรียนมาคาํนวณตามสูตร แลว้จึงเปรียบเทียบเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้คือ 90/90  โดยใช้สูตรหาค่า 
E1/E2   (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2544  : 249-250) ดงันี 
 

  1.  ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) 
             
 

 

     =                            100 
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  เมือ    คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

    คือ คะแนนรวมของแบบฝึกต่าง ๆ 

   A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกทงัหมด 

   N  คือ จาํนวนผูเ้รียน 
   

  2.  ประสิทธิภาพของผลผลิต 
                                                           
 

     =                                B         100                                        
      

   เมือ            คือ           ประสิทธิของผลผลิต 

                       คือ           คะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรียน  
                 B            คือ           คะแนนเต็มของการทดสอบหลงัเรียน 

                 N            คือ จาํนวนผูเ้รียน 
 

  1.3  ขนัหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ทดลองกบันกัเรียนระดบัชัน
ประถมศึกษาปีที 1/4  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน  30 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้จากการทดลอง
กบันกัเรียนแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มยอ่ย  มาทดสอบใชร่้วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ โดยดาํเนิน
เช่นเดียวกบัขนัตอนข้างตน้ หลงัจากนันนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมาปรับปรุงแก้ไขมา
คาํนวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์9 /9    
   ขนัที 4  การปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึก 

  การปรับปรุง แกไ้ขแบบฝึก นาํผลทีไดจ้ากการหาประสิทธิภาพแบบฝึก เสนอต่ออาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ เพือขอคาํแนะนาํมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดให้มีความสมบูรณ์ขึนกวา่เดิม 
ก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริง 
 

   การสร้างแบบฝึก เพือใชใ้นการวจิยัมีขนัตอน การพฒันา ดงัแสดงในแผนภูมิที 6 
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แผนภูมิที 6 ขนัตอนการสร้างแบบฝึก 

ศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
หลกัสูตรและจดัสร้างเป็นแบบฝึกสาํหรับนกัเรียนขนัประถมศึกษาปีที 1 

สังเคราะห์ขอ้มูลจากการสาํรวจสภาพปัญหาและความตอ้งการในขนัที 1  
เพือเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึก 

สร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 

เสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ ความ
เทียงตรงของเนือหา ภาษาทีใชแ้ละนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ

เครืองมือ (IOC) และปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบฝึกไปหาประสิทธิภาพกบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งโดยมีลาํดบั
ขนัตอนดงันี 
1.หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual  Tryout) ทดลองกบันกัเรียน
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1/1 จาํนวน 3 คน เพือดูความเหมาะสมของเนือหา  
ความยากง่ายของภาษา และนาํไปหาประสิทธิภาพเทียบเกณฑ ์90/90 และ
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
2.หาประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small  Group Tryout) ทดลองกบันกัเรียน
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1/2  จาํนวน 9 คน เพือดูความเหมาะสมของเนือหา 
สาระ เวลา และนาํไปหาประสิทธิภาพเทียบกบัเกณฑ ์90/90 และดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข 

3.หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ทดลองกบันกัเรียนระดบัชนั
ประถมศึกษาปีที 1/4  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน  30 คน  และและ
นาํไปหาประสิทธิภาพเทียบกบัเกณฑ ์90/90 และปรับปรุงแกไ้ขรวบรวมเป็น
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 

ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกเพือตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทีสุดก่อนนาํไปใชจ้ริง 

ขนัที 1 

ขนัที 2 

ขนัที 3 

ขนัที 4 
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จากทีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปวิธีดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 2 การพฒันา (Development) 
และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด
ไวด้งัตารางที 9 

 

ตารางที  9  สรุปวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 2  การพฒันา (D1 : Development) การพฒันา แบบฝึก 
  

วตัถุประสงค์ 
การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เครืองมือ วเิคราะห์ข้อมูล 

1.เพือการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด  

การพฒันาแบบฝึก 

ฉบบัร่าง ประกอบดว้ย 

- ชือเรือง 
- คาํนาํ 
- คาํชีแจง 
- สารบญั 
- วตัถุประสงค ์

(มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้) 
- แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน 
       -     กิจกรรมฝึกโดย
ใชแ้ผนผงัความคิด 

       -     
แบบทดสอบหลงัเรียน 

  แบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงั
ความคิดสาํหรับ
นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 

2.เพือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบ
ฝึกและปรับปรุง
แกไ้ข 
 
 

แบบประเมินแบบฝึกที
ส่งเสริมทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงั
ความคิด  
 

- ผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหาและภาษา 
ดา้นแบบฝึก  
และดา้นการวดั
ประเมินผล  
จาํนวน  5 ท่าน 

แบบ
ประเมิน
แบบฝึก 

-หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของ
แบบฝึก (IOC) 
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ตารางที  9  สรุปวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 2  การพฒันา (D1 : Development) การพฒันา แบบฝึก (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ 
การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เครืองมือ การวเิคราะห์
ข้อมูล 

3.เพือหาค่า
ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกฉบบัร่าง 
 

- การหาประสิทธิภาพแบบ
ฝึกแบบ Individual Tryout 

และปรับปรุงแกไ้ข 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 
1/1  ภาคเรียนที 
2 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรง
พลวิทยา ทีมีผล
การเรียน เก่ง 
ปานกลาง  และ
อ่อน จาํนวน 
1:1:1 รวม
จาํนวน 3 คน 

แบบฝึก -วิเคราะห์ขอ้มลู
โดยหาค่าร้อยละ 
(%) ของคะแนน
เฉลีย ( )  ของค่า  

///     

- การหาประสิทธิภาพแบบ
ฝึกแบบ Small Group 

Tryout 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 
1/2  ภาคเรียนที 
2 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรง
พลวิทยา ทีมีผล
การเรียน เก่ง 
ปานกลาง  และ
อ่อน จาํนวน 
3:3:3 รวม
จาํนวน 9 คน 

แบบฝึก -วิเคราะห์ขอ้มลู
โดยหาค่าร้อยละ 
(%) ของคะแนน
เฉลีย  
(  )  ของค่า  

///     
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ตารางที  9  สรุปวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 2  การพฒันา (D1 : Development) การพฒันา แบบฝึก (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ 
การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เครืองมือ การวเิคราะห์
ข้อมูล 

 -หาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม (Field Tryout)  

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 
1/4  ภาคเรียนที 
2 ปีการศึกษา 
2557   โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรง
พลวิทยา ทีมีผล
การเรียน เก่ง 
ปานกลาง  และ
อ่อน จาํนวน 
10:10:10  รวม 
จาํนวน 30 คน 

แบบฝึก -วิเคราะห์ขอ้มลู
โดยหาค่าร้อยละ 
(%) ของคะแนน
เฉลีย ( )  ของค่า  

////     

4.เพือปรับปรุง
แกไ้ขแบบฝึก
ทกัษะการเขียน
สะกดคาํใหดี้ขึน
กวา่เดิม 

ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึก แบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกด
คาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด
สาํหรับนกัเรียน
ชนัประถมศึกษา
ปีที 1 

แบบฝึก -วิเคราะห์เนือหา  
(Content Analysis)   

 
 

 
 
 
 



93 
 

 

ขนัตอนท ี3  การวจัิย (R2 : Research) :  การทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา เรือง 
มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1  
 วตัถุประสงค์  

เพือทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด
สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอ   บา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี  
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีกาํลงัศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนเทศบาล  ทรงพลวิทยา  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบุรี          
ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 3 ห้องเรียน ไดแ้ก่  ชันประถมศึกษาปีที 1/1 จาํนวน 32  
คน  ชนัประถมศึกษาปีที 1/2  จาํนวน   32  คน  ชนัประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน  30  คน  และชนั
ประถมศึกษาปีที 1/ 4 จาํนวน 32  คน รวมทงัสิน  124  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษาโรงเรียน
เทศบาล  ทรงพลวทิยา  สังกดักองการศึกษา  เทศบาลเมืองบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ในภาคเรียนที 2  
ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 1 หอ้งเรียน  ไดแ้ก่  ชนัประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน  30  คน สุ่มห้องเรียน
โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก 
 ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 

1.  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิดสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  

2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1   ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 

2.2  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง
มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด 

 ระยะเวลาทีใช้ในการวิจัย  ดาํเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  2557  ผูว้ิจยั
กาํหนดระยะเวลาในการทดลองจาํนวน 3  หน่วยการเรียนรู้  โดยทดลอง จาํนวน 12 ชวัโมง สัปดาห์
ละ 3 ชวัโมง   รวมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  
 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เป็นเครืองมือทีผูว้จิยัสร้างและหาประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง  
มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
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 ขนัตอนการดําเนินการทดลอง 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา  

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เพือขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิดสําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  ทีสร้างขึน 

2. ผูว้ิจยันาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด
สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ในภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1      
ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการสอนด้วยตนเอง ในการ
ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิดสําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ก่อนทาํการทดลองผูว้ิจยัไดชี้แจงหลกัการและเหตุผล พร้อมทงัทาํ
ความเขา้ใจกบันกัเรียนเกียวกบัวธีิการสอนวา่มีวตัถุประสงคอ์ะไร นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งไร และวธีิการประเมินผลดา้นความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเรืองทีจะสอน เพือให้ผล
การใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิดเกิดประโยชน์
สูงสุด 

3. ทดสอบผลสัมฤทธิก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนเรียน (Pretest)  
4. ดาํเนินการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั

ความคิด โดยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีกําหนดไว้กับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1  โรงเรียนเทศบาล 1  ทรงพลวิทยา ทีเป็นกลุ่มทดลอง โดยใชเ้วลาในการสอน 3 

ชวัโมง/สัปดาห์ ชวัโมงละ 60 นาที  เป็นเวลา 4 สัปดาห์  โดยไม่นบัวนัทีสอบ ซึงผูว้ิจยัไดท้าํการ
ทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกร่วมกบัเทคนิคแผนผงัความคิด เรือง มาตราตวัสะกด เพือพฒันาทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ ดงัขนัตอนต่อไปนี 

 4.1  ขนันํา 
     1.  ทบทวนความรู้เดิม วิเคราะห์ขอบข่ายเนือหาเพือเชือมโยงเขา้สู่ความรู้ใหม่ 

4.2  ขนัสอน 
    1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเรืองทีเรียนใหน้กัเรียนสาํรวจคาํทีจะเขียนโดยครู
บอกวตัถุประสงคใ์นการเขียนใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
     2.  ใหน้กัเรียนดูภาพ คาํ ประโยค เพือสร้างแผนผงัความคิด 

  3.  นกัเรียนสร้างแผนผงัความคิด แบบใยแมงมุมโดยเขียนคาํสําคญัของเรืองทีเรียน
เป็นแกนกลางของแผนภูมิแลว้ใชเ้ส้นเชือมโยงความสัมพนัธ์ 
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 4.3  ขันสรุป 
   1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการใชภ้าษาในการเขียน 

     2.  การประเมินผลใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะเป็นรายบุคคล 
การประเมินผล                                                                                                                                                
- ประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 

- ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด  

หลงัจากดาํเนินการทดลองสินสุดลง ผูว้ิจยัทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบักลุ่มทดลองเป็น
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี       
ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน โดยใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน    
แลว้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ////   โดยใชเ้กณฑ ์90/90 

 จากขนัตอนการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิดทีผูว้ิจยัสร้างขึนและนําไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างทีเลือกไว ้สามารถสรุปเป็นลาํดับ
ขนัตอน ดงัตารางที 10  
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ตารางที 10  สรุปวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 3  (R2 : Research) : การทดลองใชแ้บบฝึก 
 

วตัถุประสงค์ 
การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เครืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

เพือทดลองใชแ้บบ
ฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกดโดย
ใชแ้ผนผงัความคิด
สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 

โรงเรียนเทศบาล 1  
ทรงพลวิทยา 
 

1.ทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
2.ดาํเนินการ
ทดลองใช ้
2.1 ครูอธิบาย
ชีแจงวตัถุประสงค ์
ประโยชนข์องการ
เรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงั
ความคิด (Mind 

Mapping) 

2.2 ดาํเนินการ
ทดลองใชแ้บบฝึก
จนครบ 4 แบบฝึก 
ใชเ้วลาทดลอง 4 

สปัดาห์  สปัดาห์
ละ 3 ชวัโมง 
จาํนวน 12 ชวัโมง  
3.ทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียน 
(Posttest) 

4.หาประสิทธิภาพ
แบบฝึก 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1  
โรงเรียนเทศบาล 1 

ทรงพลวิทยา  
อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี 
จาํนวน 30 คน  

แบบฝึก -วิเคราะห์ขอ้มลูโดย
หาค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลีย ( )  

และวิเคราะห์เนือหา  
(Content Analysis)  
และหาค่า
ประสิทธิภาพของค่า 

///  ใชเ้กณฑ ์
90/90  แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงั
เรียน 
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 ขันตอนที 4  การพัฒนา (D2 : Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1  
 วตัถุประสงค์ 
 เพือนําผลการประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ ความพึงพอใจของนักเรียนมาพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดของแบบฝึก เพือสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 การประเมินผลแบบฝึกและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ มีลาํดบัขนัตอนดงันี 

1. ทดสอบทกัษะการเขียนสะกดคํา 
เครืองมือทีใช ้แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรือง มาตราตวัสะกด ชันประถมศึกษาปีที 1  ตามตารางการ
วิเคราะห์จาํนวน 1 ชุด ๆ ละ 40 ขอ้ เป็นแบบทดสอบปรนยั ซึงประกอบดว้ยขอ้คาํถาม  3 ตวัเลือก  
นกัเรียนจะตอ้งเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงันี ถา้ตอบถูกให้
ขอ้ละ 1 คะแนน และถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบใหข้อ้ละ 0 คะแนน 

 การสร้างและใช้แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํโดยมีขนัตอนการสร้างเครืองมือ
ดงันี 

1. ศึกษาหลกัสูตร เอกสาร ตาํรา ขอบข่ายเนือหา วชิาภาษาไทย เรือง มาตราตวัสะกด ชนัประถมศึกษา
ปีที 1  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

2. วเิคราะห์เนือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของเนือหาทีใชใ้นการทดสอบเพือสร้างแบบทดสอบ
โดยใชต้ารางวเิคราะห์เนือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร (ภาคหนวก  ค  : 172 ) 

3. สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํ ชนัประถมศึกษาปีที 1 เรือง มาตราตวัสะกด
แบบปรนยัชนิด 3 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ให้ครอบคลุมเนือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวชิา 

4. นาํแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํทีสร้างขึนให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  5 ท่าน ตรวจดู
ความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity)   แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยให้ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.50 - 1.00 ซึงแสดงว่า
แบบทดสอบมีความเทียงตรงเชิงเนือหา  แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 แสดงวา่แบบทดสอบมีความเทียงตรงเชิงเนือหา 

5. นาํแบบทดสอบทีไดต้รวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา มาปรับปรุงแกไ้ขความบกพร่อง 
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คือ แกไ้ขตวัหนงัสือให้มีขนาดใหญ่ขึน แลว้นาํแบบทดสอบจาํนวน 40 ขอ้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 
(Tryout) ชนัประถมศึกษาปีที 1/1  โรงเรียนเทศบาล 1  ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ที
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 32 คน เพือนาํขอ้มูลทีได ้ ไปวเิคราะห์ต่อไป 

6. นาํคะแนนทีนกัเรียนแต่ละคนสอบไดม้าวเิคราะห์ เพือหาคุณภาพของขอ้สอบ ดงันี 
 6.   ตรวจสอบค่าความยากง่าย  คือ  สัดส่วนระหวา่งจาํนวนผูต้อบขอ้สอบถูกในแต่ละขอ้
ต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมด  โดยใชเ้กณฑค์่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 - 0.80 แลว้คดัเลือกขอ้สอบที
มีความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 จาํนวน 20  ขอ้ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2555 : 188)  ไดค้่าความยาก
ง่ายของแบบทดสอบอยูร่ะหวา่ง 0.66 -  0.78  (ภาคผนวก  ข : 158 - 159) 
 6.   ตรวจสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก  คือ  การตรวจสอบวา่ขอ้สอบสามารถจาํแนกนกัเรียน
เก่งและนกัเรียนอ่อนไดดี้เพียงใด  โดยใชเ้กณฑค์่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่  0.20  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 

2547 : 188)  ไดค้่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบอยูร่ะหวา่ง 0.25 - 0.31 (ภาคผนวก  ข : 158 - 159 )                       
 6.3  ตรวจสอบค่าความเชือมนั (Reliability)  คือ ตรวจสอบผลการวดัทีสมาํเสมอและคงที 

ของแบบทดสอบปรนยั  โดยเลือกแบบทดสอบทีผา่นเกณฑ์  ไดจ้าํนวน 20 ขอ้  นาํมาหาค่าความ
เชือมนัของแบบทดสอบ  โดยใชว้ิธีการของ  คูเดอร์  ริชาร์ดสัน จากสูตร  KR-20  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 

2555 : 182) ไดค้่าความเชือมนัของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เท่ากบั 0.73 (ภาคผนวก  ฉ  :  248)          
7.  นาํแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือกทีไดป้รับปรุงจน

สมบูรณ์แล้ว จาํนวน 20 ขอ้ ไปทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบักลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงเป็นเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  30  คน 

จากขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํก่อนเรียนและหลังเรียน 
สามารถสรุปขนัตอนการสร้างไดด้งัแผนภูมิที 7  
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แผนภูมิที 7  สรุปขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลกัสูตร เอกสาร ตาํรา ขอบข่ายเนือหา วชิาภาษาไทย  เรือง มาตราตวัสะกด ชนัประถมศึกษาปีที  1 

วเิคราะห์เนือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของเนือหา 

การสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํก่อนเรียนและหลงัเรียน  

นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

นาํแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํทีสร้างขึนไปทดลองใชก้บันกัเรียน 
ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งชนัประถมศึกษาปีที 1/4  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา จาํนวน 32 คน 

นาํคะแนนทีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (R) 

หาความเชือมนัแบบทดสอบทกัษะการเขียนสะกดคาํ  

นาํแบบทดสอบไปทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํก่อนเรียนและหลงัเรียนกบันกัเรียน 

ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ นาํคะแนนทีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพือตรวจสอบ
สมมติฐาน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบทกัษะการเขียนสะกดคาํจากการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) และหลงั
ดาํเนินการทดลองจนเสร็จสิน (Posttest) โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test denpendent)  

 สถิติทีใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิทางการ
เขียนสะกดคาํของกลุ่มตวัอย่าง โดยวดัก่อนการสอนกบัหลังสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิดคาํนวณจากสูตร t-test dependent  (พวงรัตน์ 

ทวรัีตน์ 2543 : 117) 

2. ศึกษาความพงึพอใจของนักเรียน 
วตัถุประสงค์ 
เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ   

เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด  

 เครืองมือทีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 

 การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด ซึงเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale)      
3 ระดบั โดยใช้รูปภาพ สัญลกัษณ์แทนความรู้สึกของนกัเรียน จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ดา้นความ     
พึงพอใจของนกัเรียนต่อบรรยากาศการเรียน 2) การสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการ
เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกด 3) ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ ซึงมีขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจดงันี 

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม หลักการสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ     
และเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 

ตามความรู้สึกของนกัเรียน 

3. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีสร้างขึนไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของภาษา 
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4. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้น
หลกัสูตรและวิธีการสอน จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาไทย จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหา จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ชียวชาญดา้นสือและนวตักรรม จาํนวน 1 ท่าน และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดั
และประเมินผล จาํนวน 1 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาที
ใช ้และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (IOC) โดยไดค้่าความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั  
1.00 

5. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีผา่นเกณฑ์แลว้ไปสอบถามความพึงพอใจกบันกัเรียนกลุ่ม
ทดลองทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกมีรายละเอียด ดงันี 

 5.1  หาค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแบบสอบถามโดยเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  3 ระดบั  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

  ใหค้ะแนน 3 คะแนน  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

  ใหค้ะแนน 2 คะแนน  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง   
  ใหค้ะแนน 1 คะแนน  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  

  แปลความหมายของระดบัคะแนนเฉลียความพึงพอใจ  3 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ของ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 102 – 163) ดงันี 

  ค่าเฉลียระหวา่ง .  - 1.49  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลียระหวา่ง .  - 2.50  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลียระหวา่ง .  - 3.00  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 จากขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจขา้งตน้ จึงสรุปขนัตอนการสร้างได้ดงั
แผนภมิูที 8 (หนา้  102) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วจัิยได้ดําเนินการตามขันตอนดังนี 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ดว้ยวิธีการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิดสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 30 คน ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึงกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 

 จากขนัตอนการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิดทีผูว้จิยัสร้างขึนและนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีเลือกไว ้สามารถสรุป
เป็นลาํดบัขนัตอน ดงัตารางที 11  (หนา้  103)  
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แผนภูมิที 8  สรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีสร้างขึนไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ 

5 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช ้และนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแกไ้ขหลงัจากอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
ผูเ้ชียวชาญตรวจแลว้ 

นาํแบบสอบถามทีผา่นเกณฑ์แลว้ไปสอบถามความพึงพอใจกบันกัเรียนกลุ่มทดลองทีมีต่อการ
เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด (Mind 

Mapping) สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
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ตารางที 11  สรุปวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 4  (D2 : Development) : การประเมินผลและ 

                    ปรับปรุงแบบฝึก  
วตัถุประสงค์ 
การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เครืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.เพือประเมินผลการ
ใชแ้บบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกดโดย
ใชแ้ผนผงัความคิด
สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 

เปรียบเทียบทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ  
ก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด  

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 
1/3  โรงเรียน
เทศบาล 1      

ทรงพลวิทยา  
อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี 
จาํนวน 30 คน ที
กาํลงัศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2557  

แบบทดสอบ
วดัทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ 
 

1.นาํคะแนนทีไดจ้าก
การตอบแบบทดสอบ
วดัทกัษะการเขียน
สะกดคาํก่อนเรียนดว้ย
แบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด 
(Pretest)  และคะแนน
ทีไดจ้ากตอบ
แบบทดสอบวดัทกัษะ
การเขียนสะกดคาํหลงั
เรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกด
คาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด 
(Posttest) มาวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชค้ะแนน
เฉลีย ( )  ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ สถิติ
ทดสอบ ที 

แบบไม่เป็นอิสระต่อ
กนั (t-test  dependent) 
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ตารางที 11  สรุปวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 4  (D2 : Development) : การประเมินผลและ 

                    ปรับปรุงแบบฝึก (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ 
การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เครืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.เพือศึกษาความ
พึงพอใจของ
นกัเรียนเกียวกบั
การเรียนโดยใช้
แบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงั
ความคิดสาํหรับ
นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 

สอบถามความพึง
พอใจของนกัเรียน
ทีมีต่อการเรียน
ดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด
สาํหรับนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปี
ที 1 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1  
โรงเรียนเทศบาล 1 

ทรงพลวิทยา  
อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ชนั
ประถมศึกษาปีที 
1/3 จาํนวน 30 คน 
ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2557  

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

-วิเคราะห์ขอ้มลูโดย
ใชค่้าของคะแนน
เฉลีย ( )  ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

 
 จากการดาํเนินการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า  การวิจยัเรือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
ครังนี เป็นการวิจยัและพฒันา (Research  and  Development) มีขนัตอนการวิจยั 4 ขนัตอน คือ 
ขนัตอนที 1 การวิจยั (R1: Research): การศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับการพฒันาแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด ขนัตอนที 2 การพฒันา (D1 : 

Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิดขนัตอนที 3 การวิจยั (R2 : Research) :   การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ 
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด ขนัตอนที 4 การพฒันา (D2 : 

Development)  :  การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงัความคิดสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิยา อาํเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557  เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit  of  Analysis)  

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่   แบบสอบถามนักเรียน  แบบสัมภาษณ์ครูผู ้สอนและ
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ผูเ้ชียวชาญดา้นแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิดแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ  แผนการจดัการเรียนรู้  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อ
การเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิดและ
ประโยชน์ของแบบฝึก การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช้
สูตร /   การเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดคําก่อนและหลังเรียน  โดยใช้สูตร  t-test 

dependent และความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้ ค่าเฉลีย ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  
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บทท ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเรือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงั
ความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เป็นการวิจยัและ
พฒันา (Research & Development) ประกอบดว้ยขนัตอนการดาํเนินการ 4 ขนัตอน ดงันี 1) ศึกษา
และความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ 2) การพฒันาแบบฝึกทกัษะ 3)  ทดลองใช้แบบฝึก
ทกัษะ และ 4)  การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ  มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 
 

ตอนท ี1  การศึกษาข้อมูลพนืฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกด 

โดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1  

 การศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใช้แผนผงัความคิดสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 1)  ผล
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัทีเกียวกบัแบบฝึกและทกัษะการเขียนสะกดคาํ 2) วิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา  3)  ผลการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา เกียวกบัการพฒันาแบบฝึกในวชิาภาษาไทย และ 
4)  ผลการศึกษาความคิดเห็น และแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทีใช้แบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิดจากครูผูส้อนวชิาภาษาไทย  

1. ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัทีเกียวกบัแบบฝึกและทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
 จากการศึกษา พบวา่ แนวคิด ทฤษฎีของนกัการศึกษา นกัวิชาการ และบุคคลหลายฝ่ายให้
ความสาํคญักบัการศึกษา และการพฒันามนุษย ์ซึงการพฒันาคนใหมี้ คุณภาพทีดีนนั จาํเป็นอยา่งยิงที
จะตอ้งพฒันาทกัษะพืนฐานของแต่ละคนตงัแต่เยาวว์ยั ให้มีความพร้อมทีจะเรียนรู้สิงต่าง ๆ ได้
รวดเร็ว การพฒันาพืนฐานของคนนนัตอ้งพฒันาทกัษะการติดต่อสือสารเป็นอนัดบัแรก โดยพืนฐาน
ทีสาํคญัของมนุษยที์ใชใ้นการติดต่อสือสารกนัไดแ้ก่ ทกัษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ซึง
ทกัษะทงั 4 ทีกล่าวมา ลว้นเป็นส่วนประกอบทีสําคญัของภาษาทุกชนชาติ เป้าหมายพืนฐานของ
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การศึกษาก็มุ่งเนน้ทีจะให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านออกเขียนได ้ดว้ยหวงัวา่ผูเ้รียนจะไดอ้าศยัทกัษะ
การอ่านและการเขียน เพือแสวงหาความรู้ต่อไป โดยเฉพาะทกัษะการเขียนจดัเป็นทกัษะทีมี
ความสาํคญัอยา่งยงิเพราะการเขียนเป็นเครืองมือสือสารอยา่งหนึงของมนุษยใ์นการถ่ายทอดความคิด
ความเขา้ใจและประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นเครืองมือในการถ่ายทอดวฒันธรรม อีกทงัยงัเป็นเครืองมือ
พฒันาสติปัญญาของมนุษย์ เนืองจากการเรียนรู้เกือบทุกอย่างตอ้งอาศยัการเขียนเป็นเครืองมือ
สําหรับบนัทึกสิงทีไดฟั้งหรืออ่าน ซึงการจะพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะดงักล่าวได ้ จาํเป็นตอ้งมี
แนวทางในการดาํเนินการ ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที 11 (2552 - 2559 ) นนัไดเ้นน้ให้
ผูเ้รียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีทกัษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ โดยมีทางเลือกทีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเลือกเรียนตามความถนดั 

และไดรั้บการบริการการศึกษาขนัพืนฐานอย่างทวัถึง ยึดทางสายกลางบนพืนฐานของความสมดุล
พอดี รู้จกัประมาณอยา่งมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลกเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต เพือมุ่งให้
เกิดการพฒันาทียงัยืน และความอยูดี่มีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนยก์ลาง พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553

ไดก้าํหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้า 
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจยั
เกือหนุนให ้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต นอกจากนีในปัจจุบนัเป็นทียอมรับกนัวา่ การเขียน
เป็นปัจจยัทีสําคญัในการดาํเนินชีวิต เนืองจากการเรียนรู้ทุกอย่างแมก้ระทงัการประกอบอาชีพใน
สังคมปัจจุบนั ตอ้งอาศยัทกัษะการเขียนเป็นเครืองมือในการจดบนัทึกสิงทีไดพ้บ ไดฟั้ง ไดอ่้าน ผูที้
ใชภ้าษาในการเขียนไดถู้กตอ้งจะสามารถถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง
ใหผู้อื้นเขา้ใจไดถู้กตอ้งเช่นกนั  

การพฒันาคน จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการเขียนเป็นสําคญัด้วยประการหนึงและการใช ้      
การเขียนเป็นเครืองมือในการพฒันาไดน้นั ผูเ้รียนตอ้งมีการพฒันาประสิทธิภาพในการเขียนอย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนัในการสือสารต่าง ๆ หากเด็กขาดทกัษะการเขียนที
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ จะทาํให้การสือสารอาจผิดไปได้ จากการศึกษางานวิจยั พบวา่ กระบวนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองนนั จาํเป็นตอ้งใช้
สือการเรียนการสอนทีเหมาะสมทีทาํให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นยาํ 
ซึงสือประเภทหนึงทีนิยมนาํมาใชม้ากทีสุดโดยเฉพาะการฝึกทกัษะต่าง ๆ คือ แบบฝึกทกัษะ ดงันนั
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การพฒันาทกัษะการเขียนสามารถจะพฒันาไดดี้ดว้ยการใช้แบบฝึกทกัษะทีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากทีสุด เนืองจากนกัเรียนจะไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการเขียนดว้ยตนเองจากการปฏิบติั
จริงและไดค้น้พบปัญหาดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัจึงไดน้าํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนมาเป็นแนวทางในการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคิดสําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1  

2. ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา   
จากผลการศึกษา พบวา่  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว ้ดงันี สาระที 2 มาตรฐาน ท 2.1 
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดรายละเอียดมาตรฐานการ
เรียนรู้ไวใ้นช่วงชนัที 1 (ป.1 - ป.3) คือ นกัเรียนสามารถเขียนคาํไดถู้กความหมายและสะกดการันต์
ถูกตอ้ง ใชค้วามรู้และประสบการณ์เขียนประโยคขอ้ความ และเรืองราวแสดงความรู้สึกนึกคิด ความ
ตอ้งการและจินตนาการ รวมทงักระบวนการเขียน พฒันาการเขียน มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัย
รักการเขียน และใชท้กัษะการเขียนจดบนัทึกความรู้ ประสบการณ์ และเรืองราวในชีวิตประจาํวนั อีก
ทงัมาตรฐาน/ตวัชีวดัของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให้นกัเรียน
สามารถสะกดคาํโดยนาํเสียงและรูปของพยญัชนะ  สระและวรรณยุกตป์ระสมเป็นคาํอ่านและเขียน
คาํไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของภาษา เขา้ใจความหมายและหนา้ทีของคาํ กลุ่มคาํ และประโยค การ
เรียงลาํดบัคาํ และเรียบเรียงประโยคตามลาํดบัความคิดเป็นขอ้ความทีชดัเจนและสามารถใช้ภาษา
สือสารในชีวิตประจาํวนั แลกเปลียนความคิดเห็นดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ และรู้จกัคิดไตร่ตรองก่อนพูด
และเขียน และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยาไดก้าํหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว ้ดงันี สาระที 2 มาตรฐานที 2.1 ใช้กระบวนการเขียน     
เขียนสือสาร เขียนเรียงความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาคน้ควา้ โดยกาํหนดรายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู้ไวใ้นชนัประถมศึกษาปีที 1 คือ 
นกัเรียนสามารถคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั สามารถเขียนสือสารดว้ยคาํและประโยคง่าย ๆ และ
เขียนคาํไดถู้กความหมาย มีมารยาทในการเขียนและมีทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
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3. ผลการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนเกียวกบัลกัษณะของการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน 

สะกดคาํในดา้นรูปแบบของแบบฝึกทกัษะ 

จากการสาํรวจความตอ้งการของนกัเรียนเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการใชแ้บบสอบถามความตอ้งการในการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

จาํนวน 30 คน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) ขอ้มูลทวัไป 2) ความตอ้งการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ 3) ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เพิมเติม 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม 

ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์ ใน 

การเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติร้อยละ มีรายละเอียดดงัตารางที 12 
 

ตารางที  12  จาํนวนและร้อยละ ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2  หญิง 

 

14 

16 

 

46.67 

53.33 

                                                                                                 รวม 30 100 

2. อาย ุ

2.1 7 ปี 

2.2  8 ปี 

 

21 

9 

 

70.00 

30.00 

                                                                                                รวม 30 100 

3. ประสบการณ์ในการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 

3.1  เคย 

3.2  ไม่เคย 

 

5 

25 

 

16.67 

83.33 

                                                                                                รวม 30 100 
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จากตารางที 12 พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จาํนวน 16 คนคิดเป็น    
ร้อยละ 53.33 และเพศชาย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ดา้นอายุ ส่วนใหญ่ ผูต้อบ
แบบสอบถามอาย ุ7 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และอายุ 8 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.00 และดา้นประสบการณ์ในการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคย
เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และเคยเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ จาํนวน 

5 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาํดบั 

ตอนที 2 ความตอ้งการในการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 
โดยใชแ้ผนผงัความคิด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติร้อยละ มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางที 13 

 

ตารางที  13  จาํนวนและร้อยละของความตอ้งการในการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ    
                   เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด  

ความต้องการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. นกัเรียนตอ้งการใหรู้ปแบบของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมี
ลกัษณะอยา่งไร    

        1.  มีภาพสีประกอบ 

        2.  มีภาพวาดใหน้กัเรียนระบายสี 

        3.  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบพร้อมระบายสี 

       4.  มีกิจกรรมให้ตอบคาํถามหลากหลายรูปแบบ 

       5.  เนน้เนือหาความรู้มาก ๆ 

 

 

30 

10 

27 

28 

10 

 

 

100.00 

33.33 

90.00 

93.33 

33.33 

2.  นกัเรียนคิดวา่อะไรทีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการปฏิบติั  
       1.  ครูฝึกทกัษะการปฏิบติักิจกรรมบ่อยๆ 

       2.  ใช ้ CD เพลงประกอบการสอนทกัษะ 
       3.  ฝึกปฏิบติัตามหนงัสือหรือแบบเรียน 

       4.  หาวธีิการฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง 

 

15 

8 

5 

2 

 

50.00 

26.67 

16.66 

6.67 

 

  จากตารางท ี13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัรูปแบบของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํมากทีสุดคือ ให้มีภาพสีประกอบมากทีสุด จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาไดแ้ก่ 

ให้มีการฝึกดว้ยกิจกรรมหลายรูปแบบ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และให้นกัเรียนวาด
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ภาพประกอบพร้อมระบายสี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ตามลาํดบั ในดา้นการส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดทกัษะการปฏิบติั พบวา่ นกัเรียนตอ้งการให้ครูฝึกทกัษะการปฏิบติักิจกรรมบ่อย ๆ มาก
ทีสุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาไดแ้ก่  ใช ้ CD เพลงประกอบการสอนทกัษะ 
จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  26.67 และให้ฝึกปฏิบติัตามหนังสือหรือแบบเรียน จาํนวน 5  คน       
คิดเป็นร้อยละ 16.66 และหาวิธีการฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

ตามลาํดบั 

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นดา้นเนือหาสาระ รูปแบบและลกัษณะคาํทีเหมาะสมของแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ จากครูผูส้อนวชิาภาษาไทย  

จากการศึกษาความตอ้งการของครูผูส้อนวชิาภาษาไทย และผูเ้ชียวชาญ ดา้นแบบฝึกเกียวกบั
การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคิดผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
รวบรวม ขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดจากครูผูส้อนวิชาภาษาไทยจาํนวน 6 ท่าน โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลจาก 1) สถานภาพและขอ้มูลทวัไป 2) ความคิดเห็นและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ครูผูส้อนภาษาไทย ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนภาษาไทยชนัประถมศึกษาปี
ที 1  จาํนวน 6 คน ในโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา เพือศึกษาความคิดเห็นความตอ้งการ แนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

แลว้นาํเสนอแบบพรรณนาความ 

 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ของครูผูส้อนวิชาภาษาไทย
สรุปไดด้งัต่อไปนี  

ดา้นเนือหาหรือคาํทีจะใชใ้นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยภาพรวม พบวา่ 
ควรพิจารณาถึงตวัผูเ้รียนเป็นลาํดบัแรก แลว้จึงคาํนึงถึงความยากง่ายของเนือหาสาระ และคาํทีใช้
ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน ต่อเนืองกบัความรู้พืนฐานเดิมของผูเ้รียน ฉะนนัจึงควร
เป็นคาํทีอยู่ใกลต้วันกัเรียนและเป็นคาํทีนกัเรียนมกัเขียนผิดบ่อย ๆ หรือเป็นคาํยากทีปรากฏอยูใ่น
หนงัสือเรียนทงัวชิาภาษาไทยและวชิาอืน ๆเพือทีนกัเรียนจะไดรู้้จกัคาํทีหลากหลายขึน 
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ดา้นรูปแบบของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยภาพรวม พบว่า ควรมีกิจกรรมที
หลากหลาย มีภาพประกอบเพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนเพราะพืนฐานของนกัเรียนแต่ละคนไม่
เหมือนกนั ไม่ควรเลือกใชแ้บบใดแบบหนึงกบันกัเรียนจาํนวนมาก ควรเลือกให้เหมาะสมกบัเฉพาะ
กลุ่มนกัเรียน 

ดา้นการนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ภาพรวม พบวา่ ควรใชแ้บบฝึกทกัษะร่วมกบัวิธีสอนแบบใหม่ ๆ เพราะจะทาํให้เด็กไดส้นุกกบัการ
เรียนรู้แบบใหม่หลากหลายวิธีการ ไม่เกิดความเบือหน่าย ถา้เด็กรู้สึกสนุกกบัการเรียนแลว้การ
สอดแทรกเนือหาลงไปเช่นคาํต่างๆ ทีจะใหเ้ด็กไดฝึ้ก เด็กจะสามารถจดจาํและเขียนไดถู้กตอ้งดียงิขึน 

ดา้นการประเมินผลทีใชว้ดัทกัษะการเขียนสะกดคาํจากการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด โดยภาพรวม พบว่า ควรใช้วิธีการประเมินผล  หลาย ๆ แบบ 

ผสมผสานกนักนัเช่น การสังเกต การทดสอบ ประเมินแบบรายบุคคล ประเมินแบบกลุ่ม ฯลฯ และ
ควรนาํเอาหลกัการของการประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้ดว้ย เช่น ควรประเมินการพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็ก และความประพฤติโดยประเมินใหค้รอบคลุมทุกดา้น ทงัในส่วนของกระบวนการและ
ผลงาน โดยครูไม่ควรประเมินเด็กเพียงคนเดียว แต่ควรให้ตวัเด็ก เพือนช่วยเพือน นกัเรียน ครู 

ตลอดจนผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลดว้ย เพือทีจะไดข้อ้มูลทีมีความแน่นอน 

ดา้นขอ้เสนอแนะอืน ๆ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้
นาํเสนอแบบพรรณนาความ  โดยภาพรวม พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะคือ ควรจดัทาํ
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํอยา่งเป็นระบบให้น่าสนใจ ไม่น่าเบือ เลือกใชสื้อและจดัการเรียน
การสอนทีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  ในแบบฝึกควรพฒันาทกัษะกระบวนการคิด การเขียนสะกด
คาํ และควรประเมินผลแบบรายบุคคล  ในแบบฝึกจาํเป็นตอ้งมีสีสันเพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
 

ตอนท ี2  การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้
แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90  

 จากการศึกษาในขนัตอนที 1 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
ดาํเนินแบ่งออกเป็น 4 ขนัตอนย่อย คือ (1) การพฒันาแบบฝึก (2) การตรวจสอบแบบฝึก  (3) การหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก (4) การปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึก ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1. ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษา 
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ความตอ้งการและขอ้มูลพืนฐานนนัพบวา่ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัและความจาํเป็นของการเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง ซึงเป็นปัญหาสําคญัในการจดัการเรียน
การสอน ตอ้งหาวธีิการแกไ้ขปัญหาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว ผลการสํารวจความตอ้งการ
ของนกัเรียน ครูผูส้อนภาษาไทย มีความคิดเห็นทีสอดคลอ้งกนัคือ ตอ้งการให้มีการพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ ทีมีรูปภาพสีประกอบ มีรูปแบบกิจกรรม การฝึกทีหลากหลาย เพือให้เกิด
ความชาํนาญในการเขียนคาํ รวมทงัผลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจยัทีเกียวกบัแบบ
ฝึกทกัษะต่าง ๆ พบวา่ แบบฝึกทกัษะสามารถพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํของผูเ้รียนได้ ผูว้ิจยัจึง
ไดน้าํแนวคิดทฤษฎีและหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมาผสมผสานกบัเนือหาของ
แบบฝึกทีไดจ้ากการสาํรวจ ความตอ้งการและ ขอ้มูลพืนฐาน นาํมาจดัทาํเป็นแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ทงั 3 ท่าน เพือขอ
คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้
แผนผงัความคิดสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โดยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํที
พฒันาขึนมาใหม่ มีองค์ประกอบทีสําคญัคือ 1) ชือเรือง 2) คาํนาํ 3) คาํชีแจง 4) สารบญั                    

5) วตัถุประสงค์ (มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้) 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) กิจกรรมการฝึก                   

8)  แบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชเ้นือหาเรือง มาตราตวัสะกด  ประกอบดว้ย แบบฝึกทกัษะจาํนวน 4 

แบบฝึก ดงันี แบบฝึกชุดที 1  มาตราแม่ กง คาํทีมี ง เป็นตวัสะกด  แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว   
คาํทีมี ว เป็นตวัสะกด แบบฝึกทีชุดที 3 มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็นตวัสะกด และแบบฝึกชุดที 4  

มาตราแม่ กม คาํทีมี ม เป็นตวัสะกด 

2. ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ก่อนไปทดลองใช ้โดยมีผูเ้ชียวชาญทงั 5 ดา้น คือ  

ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและวิธีการสอน จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาไทย จาํนวน 1 ท่าน 

ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ชียวชาญดา้นสือและนวตักรรม จาํนวน 1 ท่าน และ
ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 1 ท่าน เป็นผูป้ระเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

และนาํขอ้เสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีรายละเอียดดงันี 

2.1 ความสอดคลอ้งความคิดเห็นของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ให้คะแนนความ
สอดคลอ้งของประเด็น ดงันี 1) ดา้นเนือหาหรือคาํทีใชก้ารพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ       
2) ดา้นรูปแบบของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 3) ดา้นการนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4)  ดา้นการประเมินผลทีใชว้ดัทกัษะการเขียนสะกดคาํ
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จากการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคิดผล
การประเมินจากผูเ้ชียวชาญ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั  1.00  ดงันนั แบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํมีความสอดคลอ้ง โดยมีขอ้เสนอแนะคือ ระวงัเรืองของการฉีกคาํ และตวัอกัษรควรมี
ขนาดใหญ่ สีเขม้ เพือทีนกัเรียนจะไดม้องเห็นไดช้ดัเจนและคาํสังของกิจกรรมน่าจะมีการปรับให้
ชดัเจนมากยงิขึน 

2.2 ความสอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง  มาตราตวัสะกด โดยใช้
แผนผงัความคิด จาํนวน 4 แบบฝึก  ไดแ้ก่  แบบฝึกชุดที 1  มาตราแม่ กง คาํทีมี ง เป็นตวัสะกด      
แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว คาํทีมี ว เป็นตวัสะกด  แบบฝึกทีชุดที 3  มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็น
ตวัสะกด และแบบฝึกชุดที 4  มาตราแม่ กม คาํทีมี ม เป็นตวัสะกด ให้คะแนนความสอดคลอ้งของ
ประเด็น  จุดประสงค ์ เนือหา รูปแบบ  การใชภ้าษา  การประเมินผล   ผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั  1.00  ดงันนั แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํทงั 4 แบบฝึกมี
ความสอดคลอ้ง  

2.3 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 4 แผน ให้คะแนนความสอดคลอ้ง
ของประเด็น ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดา้นเนือหาสาระ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดั
ประเมินผล ผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั  1.00  ดงันนั ดา้น
จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนือหาสาระ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวดัประเมินผล         
มีความสอดคลอ้ง 

2.4 ความสอดคลอ้งของเครืองมือวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง  มาตราตวัสะกด  
โดยใช้แผนผงัความคิด ให้คะแนนความสอดคล้องของประเด็น จุดประสงค์การเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้  ผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั  1.00  ดงันนั เครืองมือ
วดัทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง  มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด มีความสอดคลอ้ง   

3.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
การหาประสิทธิภาพ E1/ E2  แบบรายบุคคล (Individual Tryout)  

ผูว้ิจยัได้นาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํทีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพ 

E1/E2  แบบรายบุคคล (Individual Tryout) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1/1 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยมีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 

อ่อน อยา่งละ 1 คน รวม 3 คน เพือดูความเหมาะสมของภาษาและความยากง่ายของแต่ละแบบฝึก   
ดงัตารางที  14 
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ตารางที  14  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบรายบุคคล (Individual Tryout) 

การทดสอบ จาํนวน (คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 3 200 184.67 11.85 92.33 

ผลลพัธ์ (E2) 3 20 19.67 0.58 98.33 
 

จากตารางที  14  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบรายบุคคล (Individual 

Tryout) พบวา่ ผลการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีคะแนนเฉลียร้อยละ 92.33 และผลการทดสอบ
หลงัเรียน (E2) มีคะแนนเฉลียร้อยละ 98.33 แสดงวา่ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  มีประสิทธิภาพ 92.33 / 

98.33 ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 90/90  
 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout)  
ผูว้ิจยัได้นําแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหา

ประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1/2 ที
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยมีผลการเรียน
เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 3 คน รวม 9 คน เพือดูความเหมาะสมของเวลาทีใชข้องแต่ละแบบ
ฝึก   ดงัตารางที  15 

ตารางที  15  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 

การทดสอบ จาํนวน (คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 9 200 186.22 9.15 93.11 

ผลลพัธ์ (E2) 9 20 19.56 0.53 97.78 

จากตารางที  15  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบยอ่ย (Small Group Tryout) 

พบวา่ ผลการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีคะแนนเฉลียร้อยละ 93.11 และผลการทดสอบหลงัเรียน 

(E2) มีคะแนนเฉลียร้อยละ 97.78  แสดงวา่ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  มีประสิทธิภาพ 93.11 / 97.78 

ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 90/90  
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบภาคสนาม (Filed Tryout) 

ผู ้วิจ ัยได้นําแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําทีได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Filed Tryout) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยมีผลการเรียนเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน อยา่งละ 10 คน รวม 30 คน เพือดูความเหมาะสมของเวลาทีใชข้องแต่ละแบบฝึก     
ดงัตารางที  16 

 

ตารางที  16  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบภาคสนาม (Filed Tryout) 

การทดสอบ จาํนวน (คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 30 200 186.63 4.94 93.32 

ผลลพัธ์ (E2) 30 20 18.73 1.53 93.67 
 

จากตารางที  16  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบภาคสนาม (Filed Tryout) 

พบวา่ ผลการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีคะแนนเฉลียร้อยละ 93.32 และผลการทดสอบหลงัเรียน 

(E2) มีคะแนนเฉลียร้อยละ 93.67  แสดงวา่ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 93.32 / 93.67 

ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 90/90  
4. การปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึก 

จากการตรวจสอบแบบฝึก โดยอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของแบบฝึกทกัษะ โดยผูเ้ชียวชาญ ทงั 5  ดา้นคือ ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและวิธีการสอน 

ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาไทย  ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญดา้นสือและนวตักรรม และผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผล การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบรายบุคคล (Individual 

Tryout) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) และการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบภาคสนาม (Filed Tryout) ซึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการ
สังเคราะห์ประเด็นการปรับปรุงแกไ้ข สรุปไดด้งันี  

1. ปรับองคป์ระกอบของแบบฝึก ในส่วนของชือแบบฝึกจากเดิม แบบฝึกพฒันาที 1 เป็น
กิจกรรมฝึกพฒันาทกัษะที 1 เพือให้สอดคล้องกบัแนวการจดักิจกรรมของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ปรับดา้นภาษาความเหมาะสมของภาษาทีใช้  การพิมพส์ะกดคาํไม่
ถูกตอ้ง บางหน้ามีกิจกรรมทีซาํกนั  ซึงผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขโดยการปรับภาษาทีใช้ให้มีความ
เหมาะสมมากขึนกบัระดบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 แก้ไขหน้าทีมีกิจกรรมทีซาํกนัและ
ตรวจสอบการพิมพถู์กตอ้งมากยงิขึน  
  

ตอนท ี3  การทดลองใช้การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผัง
ความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1   

 ในขนันีผูว้จิยัไดท้ดลองใชก้ารพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  
โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน 30 คน ภาคเรียนที 2           

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ระยะเวลาในการทดลองจานวน 12 ชวัโมง 

จาํนวน 4 แผนการเรียนรู้ สาํหรับการทดลองนนั ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ดว้ยตนเองในแต่ละแผนการเรียนรู้ โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดดงัต่อไปนี 

 ขนัตอนที  1  ขนันาํ ครูชีแจงวตัถุประสงคข์องแบบฝึก การใชแ้บบฝึกและประโยชน์ของแบบ
ฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด และทบทวนความรู้เดิม วิเคราะห์ขอบข่ายเนือหา
เพือเชือมโยงเขา้สู่ความรู้ใหม่ 
 ขนัตอนที   2  ขนัสอน ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเรืองทีเรียน และให้นกัเรียนสํารวจคาํ
ทีจะเขียน โดยครูบอกวตัถุประสงคใ์นการเขียนให้นกัเรียนเขา้ใจ  ให้นกัเรียนดูภาพ คาํ หรือประโยค 
เพือสร้างแผนผงัความคิด  นกัเรียนสร้างแผนผงัความคิด แบบใยแมงมุมโดยเขียนคาํสําคญัของเรืองที
เรียนเป็นแกนกลางของแผนภูมิแลว้ใชเ้ส้นเชือมโยงความสัมพนัธ์ 

ขนัตอนที  3  ขนัสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการใชภ้าษาในการเขียน และใหน้กัเรียนทาํ 
แบบฝึกทกัษะเป็นรายบุคคล 

 เมือเสร็จสินกระบวนการแล้วจึงทาํการทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดหลงัเรียน จาํนวน 20 ขอ้ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง  มาตราตวัสะกด โดยใช้
แผนผงัความคิดโดยไดค้่าประสิทธิภาพ 92.47/93.83 ดงัตารางที  17  
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ตารางที  17  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก  

การทดสอบ จาํนวน (คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 30 200 184.93 9.22 92.47 

ผลลพัธ์ (E2) 30 20 18.77 1.19 93.83 
 

 จากตารางท ี17  ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 

โดยใชแ้ผนผงัความคิด  พบวา่   ร้อยละของคะแนนเฉลียทีทาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง 
มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ระหวา่งเรียนค่าเท่ากบั   92.47  และร้อยละของคะแนนเฉลีย
ทีนกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนถูกตอ้ง  มีค่าเท่ากบั  93.83  แสดงวา่  ประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด  มีค่าเท่ากบั 92.47/93.83   เมือเทียบ
กบัเกณฑ์ 90/90  แสดงว่า   แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง  มาตราตวัสะกด ทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้ 
 

ตอนท ี 4  การประเมินแบบฝึกและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกด
โดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1  
 ผูว้จิยัไดท้าํการประเมินผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดย
ใชแ้ผนผงัความคิด โดยการประเมินมี 2 ตอน คือ 1) การประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ และ 2) ประมวลผลความ
พึงพอใจของนักเรียนทีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา  เ รืองมาตราตัวสะกด                    
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. ผลการประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการ
เขียน 

สะกดคาํ เรือง มาตราตัวสะกด  โดยใช้แผนผงัความคิด  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1            
มีรายละเอียดดงันี 

   1.1  ผลการประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด ในแต่ละแบบฝึก 
แสดงดงัในตารางที 18  

 

 



119 
 

 
 

ตารางที 18  แสดงรายละเอียดผลสัมฤทธิทีไดใ้นแต่ละชุดของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  
                 โดยใชแ้ผนผงัความคิด  

แบบฝึกทกัษะ N คะแนนเตม็ 
Pretest 

ลาํดับท ี
Posttest 

ลาํดับท ี
 S.D ร้อยละ  S.D ร้อยละ 

แบบฝึกชุดที 1 

มาตราแม่ กง 30 5 4.17 0.87 83.33 3 4.73 0.45 94.67 2 

แบบฝึกชุดที 2 

มาตรา แม่ 
เกอว 

30 5 4.30 0.70 86.00 2 4.60 0.62 92.00 3 

แบบฝึกชุดที 3 
มาตราแม่ เกย 

30 5 3.90 0.80 78.00 4 4.50 0.57 90.00 4 

แบบฝึกชุดที 4 

มาตราแม่ กม 30 5 4.47 0.73 89.33 1 4.93 0.25 98.67 1 

  

 จากตารางท ี 18  คะแนนรวมของการทดสอบผลสัมฤทธิการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกนั โดยผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน พบวา่ แบบฝึกชุดที 4 

มาตราแม่ กม มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิอยูใ่นลาํดบัที 1  (  = 4.47, S.D. = 0.73) คิดเป็นร้อยละ 
89.33  แบบฝึกชุดที 2  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิอยูใ่นลาํดบัที 2 (  = 

4.30, S.D. = 0.70) คิดเป็นร้อยละ 86.00  แบบฝึกชุดที 1  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง มีคะแนนเฉลีย
ผลสัมฤทธิอยูใ่นลาํดบัที 3 (  = 4.17, S.D. = 0.87) คิดเป็นร้อยละ 83.33  และแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํลาํดบัที 4   คือ ชุดที 3 มาตรา แม่ เกย มีคะแนนเฉลียเป็นลาํดบัสุดทา้ย (  = 3.90, S.D. 

= 0.80) คิดเป็นร้อยละ 78.00  และผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน พบวา่ แบบฝึกชุดที 4 มาตราแม่ 
กม มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิอยูใ่นลาํดบัที 1  (  = 4.93, S.D. = 0.25) คิดเป็นร้อยละ 98.67  แบบฝึก
ชุดที 1  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิอยูใ่นลาํดบัที 2  (  = 4.73, S.D. = 

0.45) คิดเป็นร้อยละ 94.67   แบบฝึกชุดที 2  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิ
อยูใ่นลาํดบัที 3 (  = 4.60, S.D. = 0.62) คิดเป็นร้อยละ 92.00  และแบบฝึกการเขียนสะกดคาํลาํดบัที 
4   คือ ชุดที 3 มาตรา แม่ เกย มีคะแนนเฉลียเป็นลาํดบัสุดทา้ย (  = 4.50, S.D. = 0.57) คิดเป็นร้อยละ 
90.00  

                1.2  ผลการประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เพือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด  ประเมินโดย
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ใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคาํก่อนและหลังเรียน ซึงเป็น
แบบทดสอบฉบบัเดียวกนั ผลการทดสอบพบวา่ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลีย 16.83 คิดเป็นร้อยละ 84.00 

หลงัเรียนมีคะแนนเฉลีย 18.77 คิดเป็นร้อยละ 94.00  จากนนัผูว้ิจยันาํคะแนนทีไดม้าทดสอบค่าสถิติ 
t-test แบบ dependent สรุปผลการทดสอบ ดงัตารางที 19 
 

ตารางที  19  เปรียบเทียบทกัษะการเขียนสะกดคาํ ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 

                   การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
   

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเตม็  S.D. t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 30 20 16.83 2.09 
6.084 .000** 

คะแนนหลงัเรียน 30 20 18.77 1.19 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 

 จากตารางที 19  พบว่า คะแนนเฉลียของคะแนนทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํเรือง 
มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .01  โดยทกัษะการเขียนสะกดคาํหลงัเรียน (  = 18.77, S.D. = 1.19) สูงกวา่ก่อนเรียน (  = 

16.83, S.D. = 2.09) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวจิยัขอ้ที 2 ทีกาํหนดไว ้ 

2. การวเิคราะห์และประมวลผลความความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึก 

ทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด  
 ผูว้ิจยัได้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 30 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) รายละเอียดมีดงัตารางที 20 
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ตารางที 20  แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ   
                 โดยใชแ้ผนผงัความคิด 

ความพงึพอใจ  S.D แปลความ ลาํดับท ี
1.  ด้านความพงึพอใจของนักเรียนต่อบรรยากาศ
การเรียน 

     1.1 นกัเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนดว้ย
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนี 

 

 

2.77 

 

 

0.50 

 

 

มาก 

 

 

1 

2.  ด้านความพงึพอใจของนักเรียนทมีีต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึก 

      2.1  นกัเรียนชอบเนือหา และภาษาทีใชใ้น
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํนี 

 

 

2.60 

 

 

0.62 

 

 

มาก 

 

 

4 

      2.2  รูปเล่มของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํมีความน่าสนใจ 

2.73 0.52 มาก 2 

      2.3  นกัเรียนชอบกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํชุดนี 

2.77 0.63 มาก 1 

      2.4  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนีมี
การวดัผลประเมินผลเหมาะสม 

2.63 0.61 มาก 3 

3.  ด้านประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคํา 
      3.1  ความรู้ทีไดรั้บจากบทเรียนสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

 

2.77 

 

 

0.63 

 

 

มาก 

 

 

1 

      3.2  นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกชุดนีมีประโยชน์ 2.77 0.63 มาก 1 
                                       เฉลยี 2.72 0.59        มาก 
 

 จากตารางที  20  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ  
การเขียนสะกดคาํ พบวา่ โดยภาพรวม นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 2.72, S.D. = 

0.59)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักเรียนพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยความพึงพอใจของ
นกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํในดา้นบรรยากาศการเรียนดว้ยแบบฝึก
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ทกัษะการเขียนสะกดคาํ (  = 2.77, S.D. = 0.50) นกัเรียนชอบกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ
ชุดนี (  = 2.77, S.D. = 0.63) ความรู้ทีไดรั้บจากบทเรียนสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
(  = 2.77, S.D. = 0.63) และนกัเรียนคิดวา่แบบฝึกชุดนีมีประโยชน์ (  = 2.77, S.D. = 0.63) เป็น
ลาํดบัที 1  ซึงยอมรับสมมุติฐานขอ้ที  3 รูปเล่มของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมีความน่าสนใจ  
(  = 2.73, S.D. = 0.52)  เป็นลาํดบัที 2  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนีมีการวดัผลประเมินผล
เหมาะสม (  = 2.63, S.D. = 0.61) เป็นลาํดบัที 3  และนกัเรียนชอบเนือหา และภาษาทีใชใ้นแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํนี (  = 2.60, S.D. = 0.62) เป็นลาํดบัที 4 ซึงอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย    

 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะทําแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําและ
แบบทดสอบ พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  โดยใชแ้ผนผงัความคิดสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  

พบวา่ นกัเรียนให้ความสนใจและรู้สึกตืนเตน้เกียวกบัรูปภาพทีมีสีสันสวยงาม โดยสังเกตจากกิริยา
อาการและจากการพูดคุยของนกัเรียนดา้นเนือหาตรงกบัความสนใจของนกัเรียน สําหรับบรรยากาศ
ในการเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นตอ้งการทีจะเรียนเพราะมีเกมและเพลงให้นักเรียนได้
สนุกสนาน ไดฝึ้กปฏิบติัก่อนทีจะทาํแบบฝึกทกัษะในแต่ละครัง มีกิจกรรมให้ฝึกหลากหลายทา้ทาย
ความสามารถของตน ชอบรูปเล่มของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํามีความสวยงาม ชอบ
ภาพประกอบ ไดรั้บประโยชน์ ทาํให้ไดรั้บความรู้มากขึน ช่วยเสริมทกัษะการเรียนรู้ทางภาษาให้กบั
ตนเอง มีความสามารถในการเขียนคาํไดถู้กตอ้งมากขึน เป็นการฝึกความรับผิดชอบ ไดฝึ้กคดัลายมือ
และยงัเป็นการทบทวนบทเรียนไดอี้กดว้ย ทาํให้พวกเขามีความรู้สึก ไม่เครียด  มีความสุขกบัการ
เรียนชอบระบายสีภาพ ทาํใหเ้พลิดเพลิน  

3. ผลการปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงั
ความคิด เพือเป็นแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํฉบบัสมบูรณ์ 

 หลงัจากผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํให้มีความเหมาะสมใน
การนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครังต่อไป  

1. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน การใชก้ระบวนการกลุ่มเพือระดมความคิดในการ 

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในใบงาน 

2. เส้นบรรทดัในแบบฝึกมีขนาดไม่เท่ากนั ควรปรับใหไ้ดม้าตรฐาน ไดแ้ก่  แบบฝึกชุดที 2  
มาตราแม่ เกอว กิจกรรมฝึกพฒันาทกัษะที 3 
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3. รูปภาพทีนํามาเป็นภาพสําหรับเขียนสะกดคาํ มีรายละเอียดไม่ชัดเจนควรเปลียน
รูปภาพใหม่  เพือสือความคิดและทกัษะการเขียนสะกดคาํไดช้ดัเจนมากขึน 

4. ปรับปรุงภาษาของคาํสังกิจกรรมให้เขา้ใจง่ายขึน เรียบเรียงลาํดบักิจกรรมให้เหมาะสมกบั
นกัเรียน  ไดแ้ก่ แบบฝึกชุดที  4  มาตราแม่ กม กิจกรรมพฒันาทกัษะที 3 
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บทท ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เป็นการวิจยัและ
พฒันา (Research & Development) โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการ
ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  2)  เพือพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90   

3)  เพือทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 4) เพือประเมินผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ประกอบดว้ย  4.1)  

เพือเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  ก่อนและหลงัเรียนโดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด  4.2) เพือศึกษาความ
พึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดย
ใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัประชากรทีใช้
ในการศึกษาครังนี  ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 1    
ทรงพลวิทยา  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี  ในภาคเรียนที 2               
ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 4 ห้องเรียน  ได้แก่  ชันประถมศึกษาปีที /  จํานวน  32  คน  ชัน
ประถมศึกษาปีที 1/2  จาํนวน 32  คน ชนัประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน  30  คน  และชนัประถมศึกษา
ปีที 1/4  จาํนวน  32  คน  รวมทงัสิน  124  คน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  สังกดักอง
การศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 1 
หอ้งเรียน  คือ  ชนัประถมศึกษาปีที 1/3  จาํนวน 30  คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) ดว้ยวธีิจบัฉลาก 
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 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด จาํนวน 4 แบบฝึก ประกอบดว้ย  แบบฝึกชุดที 1  มาตราแม่ 
กง  แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว  แบบฝึกทีชุดที 3  มาตราแม่ เกย และแบบฝึกชุดที 4  มาตราแม่ 
กม ซึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 และแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด มีประสิทธิภาพ 92.47/93.83 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนด 90/90 แผนการสอน 
จาํนวน 4 แผน ซึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 แบบทดสอบทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึงเป็นแบบทดสอบปรนยั จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.66 -  0.78  มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ระหวา่ง 0.25 - 0.31 และมีความเชือมนั (Reliability) เท่ากบั 0.73 และแบบสอบถามทีศึกษาขอ้มูล
พืนฐานและความตอ้งการของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี ที 1 เกียวกบั 1) รูปแบบของแบบฝึกและ
ลกัษณะของแบบฝึก 2) เนือหาสาระในแบบฝึก 3) การวดัและประเมินทกัษะการเขียนสะกดคาํ มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเท่ากบั 1.00 แบบสัมภาษณ์เป็นการถามขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์เท่ากบั 1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อ
การเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคิดเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยการวดัระดบั 3 ระดบั คือ มาก ดี ปาน
กลาง นอ้ย โดยแบ่งเป็นดา้น บรรยากาศการเรียน ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกด และประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเท่ากบั 1.00 และสําหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชคื้อ 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 เป็นค่าเฉลียร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน ( ) 

และเป็นค่าเฉลียร้อยละของคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน ( ) 2. การหาค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํและเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t - test) แบบ Dependent   3. ค่าความพึงพอใจ
ของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงั
ความคิด และทาํการวเิคราะห์ระดบัโดยการหาค่าเฉลีย ( )ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) และการ
วเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 
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สรุปผลการวจัิย 
 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการ พบวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1ทีพฒันาขึนควรมี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพือเป็นการฝึกซาํบ่อย ๆ เพือให้เกิดความชาํนาญในการเขียนจากการ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง โดยให้คาํนึงถึงความถนดัและความแตกต่างระหวา่งบุคคล รูปเล่มควรมี
รูปภาพสีประกอบเพือความสวยงามและดึงดูดความสนใจ ควรฝึกจากง่ายไปหายาก และการนาํไปใช้
ในการเรียนการสอนโดยมีการฝึกเป็นคู่เพือฝึกการทาํงานร่วมกนั ดา้นเนือหาควรเป็นคาํทีนกัเรียนมกั
เขียนผดิบ่อย ๆ  คาํทีใชใ้นชีวติประจาํวนั หรือเป็นคาํยากทีปรากฏในบทเรียน 

2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 พบวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด ประกอบดว้ย  ชือเรือง คาํนาํ คาํชีแจง สารบญั วตัถุประสงค ์(มาตรฐาน/ผลการ
เรียนรู้) แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมฝึก แบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 4 แบบฝึก ไดแ้ก่ แบบฝึก
ชุดที 1  มาตราแม่ กง คาํทีมี ง เป็นตวัสะกด  แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว คาํทีมี ว เป็นตวัสะกด  
แบบฝึกทีชุดที 3  มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็นตวัสะกด และแบบฝึกชุดที 4  มาตราแม่ กม คาํทีมี ม 
เป็นตวัสะกด  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํเรือง มาตราตวัสะกดรายบุคคลมีค่า
เท่ากบั 92.33/98.33 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ 90/90 ทีกาํหนดไว ้ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํเรือง มาตราตวัสะกดกลุ่มยอ่ยมีค่าเท่ากบั  93.11/97.78 ซึงสูงกวา่เกณฑ ์90/90  ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํเรือง มาตราตวัสะกดภาคสนามมีค่าเท่ากบั  93.32/93.67 ซึงสูง
กวา่เกณฑ ์90/90  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวจิยัขอ้ที 1 

3. ผลการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงั
ความคิด ดาํเนินการโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนดว้ยตนเองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใชค้วบคู่
กบัแผนการจดัการเรียนรู้ ทดลองเป็นเวลา 4  สัปดาห์ ๆละ 3 ชวัโมง แบบฝึก 1 ชุด ใช้เวลา  3          

ชวัโมง ๆ ละ 60 นาที รวมทงัหมด 12 ชวัโมง ผลการทดลองใช้พบว่า นกัเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงั
ความคิด มีความสุขและสนุกกบัการเรียน 

4. ผลการประเมินทกัษะการเขียนสะกด เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
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พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลียของคะแนนทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยทกัษะการเขียนสะกดคาํหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที 2 โดยคะแนนทางดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํสูงสุด 
คือ แบบฝึกชุดที 4  มาตราแม่ กม คาํทีมี ม เป็นตวัสะกด รองลงมาคือ แบบฝึกชุดที 1  มาตราแม่ กง 
คาํทีมี ง เป็นตวัสะกด  แบบฝึกชุดที 2 มาตราแม่ เกอว คาํทีมี ว เป็นตวัสะกด  และนอ้ยทีสุด คือ แบบ
ฝึกทีชุดที 3  มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็นตวัสะกด ส่วนความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ย
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ภาพรวมมีระดบัความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ที 3 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
นกัเรียนพอใจในระดบัดีมากทุกขอ้ นกัเรียนชอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํควบคู่กบักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแผนผงัความคิด ชอบบรรยากาศการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการเ ขียนสะกดคํา  เพราะสนุกสนาน  มี กิจกรรมให้ ฝึกทีหลากหลาย                      
ทา้ความสามารถของตนและเห็นวา่รูปเล่มของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมีความสวยงาม ชอบ
ภาพประกอบ และนักเรียนเห็นว่าแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํช่วยเสริมทกัษะการเรียนรู้ทาง
ภาษาให้กบัตนเอง ทาํให้เขียนสะกดคาํได้ถูกตอ้งเพิมมากขึน เป็นการทบทวนบทเรียน ส่วนการ
ปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด ให้มีความเหมาะสมในการนาํไปใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในครังต่อไป โดยปรับปรุงภาษาของคาํสังกิจกรรมให้เขา้ใจง่ายขึน 
เรียบเรียงลําดับกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน จัดทํารูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจมากขึน 
ปรับเปลียนตวัอกัษร สี และภาพประกอบใหเ้หมาะสม  
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยั การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดย
ใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการ การศึกษาแนวคิด ทฎษฎี งานวิจยัที
เกียวขอ้ง การศึกษาหลกัสูตรวิชาภาษาไทย การศึกษาความตอ้งการของนกัเรียน และครูผูส้อน
ตลอดจนการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญดา้นแบบฝึกทกัษะ พบวา่ การพฒันาพืนฐานของคน
ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นการสือสาร โดยเฉพาะทกัษะการเขียนซึงเป็นทกัษะทียากและซับซ้อน ดงันนั
การจดัการเรียนการสอนทางดา้นทกัษะการเขียน จึงจาํเป็นตอ้งมีการฝึกซาํ ๆ บ่อย ๆ เพือให้เกิดความ
ชาํนาญ ซึงสอดคลอ้งกบักฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ไดก้ล่าวไวว้า่ กฎการเรียนรู้ประกอบดว้ยกฎ



128 
 

 
 

แห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) เนืองจากภาษาเป็นทกัษะ หากไดมี้การฝึกฝนและทาํบ่อย ๆ ซึง
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองนนั ตอ้งใช้
สือการเรียนการสอนช่วยพฒันาทกัษะ และสือทีสามารถพฒันาทกัษะไดดี้และมีประสิทธิภาพมาก
ทีสุด ก็คือ แบบฝึก ซึงทุกฝ่ายมีความตอ้งการให้พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โดยให้ตระหนกัถึงความสําคญัของศกัยภาพของแต่
ละบุคคล รูปแบบของแบบฝึกทีหลากหลาย มีความน่าสนใจ เร้าใจ เนือหาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
มีการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํเป็นรายบุคคลเพือพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํของ
นกัเรียนโดยฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง มีกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ขอ้มูลดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (2545 : 10) ในมาตราที 24 ทีระบุ
วา่ กระบวนการเรียนรู้ ตอ้งจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั และ
ความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกตใ์ช้ 
เพือป้องกนัและแกปั้ญหาให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น    
ทาํเป็น เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง มีการผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล ผูส้อนสามารถจดั
บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือการเรียน อาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวดาํเนินการของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 2551 คือ 1) การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียน
เป็นสาํคญั สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน 2) จดัการเรียนการสอนทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทงัดา้น
สาระการเรียนรู้ เวลา และการจดัการเรียนรู้ 3) จดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริงมากทีสุด 
จากการศึกษาความตอ้งการของครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนเทศบาล 
1 ทรงพลวิทยา จงัหวดัราชบุรี ทุกคนตอ้งการให้มีการพฒันาแบบฝึกทกัษะ เพราะเห็นวา่แบบฝึก
ทกัษะมีความสําคญัต่อการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย ซึงเป็นวิชาทกัษะทีมีความสําคญัมาก 

เนืองจากทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองโดยไดฝึ้กซาํ ๆ บ่อย ๆ ทาํให้นกัเรียนมีความ
ชาํนาญในการเขียนคาํเพิมมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 641)ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกทกัษะวา่ หมายถึง แบบฝึกหดัหรือชุด
การสอนทีเป็นแบบฝึกทีใชเ้ป็นตวัอยา่งปัญหาหรือคาํสังทีตงัขึนเพือให้นกัเรียนฝึกตอบ สําหรับให้
นกัเรียนฝึกปฏิบติั เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะระดบัต่าง ๆ เพิมมากขึน ซึง
ความสาํคญัของแบบฝึกทกัษะนนั กรีน (Green 1963 : 469 - 472) กล่าววา่ แบบฝึกทกัษะช่วยเสริมให้
ทกัษะทางภาษาคงทน โดยฝึกทนัทีหลงัจากเด็กไดเ้รียนรู้เรืองนนั ๆ และฝึกซาํหลาย ๆ ครัง ประทีป 
แสงเปียมสุข (2548  :  54) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึก ดงันี 1) เป็นอุปกรณ์ลดภาระครู 2) ช่วย
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ให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการใชภ้าษาให้ดีขึน 3) ช่วยในเรืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทาํให้
นกัเรียนประสบผลสาํเร็จในทางจิตใจมากขึน 4) ช่วยเสริมทกัษะทางภาษาให้คงทน 5)  เป็นเครืองมือ
วดัผลการเรียนหลงัจากเรียนบทเรียนมาแลว้ 6) ช่วยให้เด็กสามารถทบทวนไดด้ว้ยตนเอง 7) ช่วยให้
ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียนไดช้ดัเจน8) ช่วยให้นกัเรียนฝึกฝนไดเ้ต็มที นอกเหนือจากที
เรียนในเวลาเรียน 9) ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง นอกจากนีสุวิทย ์มูลคาํ และสุนนัทา 
สุนทรประเสริฐ (2550  :  53 - 54) ไดส้รุปประโยชน์ของแบบฝึกไดด้งันี 1) ทาํให้เขา้ใจบทเรียนดีขึน 
เพราะเป็นเครืองอาํนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ 2) ทาํให้ครูทราบความเขา้ใจของนักเรียนทีมีต่อ
บทเรียน 3) ฝึกให้เด็กมีความเชือมนัและสามารถประเมินผลของตนเองได้ 4) ฝึกให้เด็กทาํงาน     
ตามลาํพงั โดยมีความรับผดิชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย 5) ช่วยลดภาระครู 6) ช่วยให้เด็กฝึกฝนได้
อย่างเต็มที 7) ช่วยพฒันาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 8) ช่วยเสริมให้ทกัษะคงทน 9) เป็น
เครืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละครัง 10) ใชเ้ป็นแนวทางเพือทบทวนดว้ยตนเอง 
11) ช่วยใหค้รูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆของเด็กไดช้ดัเจน  12) ประหยดัค่าใชจ่้ายแรงงานและ
เวลาของครู ซึงสอดคลอ้งกบัวมิลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545  :  114) ไดเ้สนอขนัตอนในการสร้างแบบ
ฝึกในลกัษณะเดียวกนั ดงันี 1) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ โดยศึกษาจากการผา่นจุดประสงคก์าร
เรียนรู้และผลสัมฤทธิทางการเรียน รวบรวมปัญหาและความต้องการในการแก้ปัญหาหรือความ
ตอ้งการทีจะพฒันาการเรียนการสอน 2) กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในการสร้างแบบฝึกให้ชดัเจน 
เพือตอบคาํถามวา่ สร้างแบบฝึกเพืออะไร ตอ้งการให้นกัเรียนเป็นอย่างไร 3) วิเคราะห์เนือหาหรือ
ทกัษะทีเป็นปัญหาออกเป็นเนือหาหรือทกัษะย่อย ๆ เพือใช้ในการสร้างแบบทดสอบและแบบฝึก    

4) ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการเขียนของนกัเรียนในแต่ละชนัวา่ เด็กแต่ละวยัมีความสนใจ
เรืองอะไร ซึงสอดคลอ้งกบัสุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย ์ (2540 : 52 - 62)ไดก้ล่าวถึง
หลกัทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวทิยาทีควรนาํมาใชใ้นการสร้าแบบฝึกทกัษะ คือ 1) กฎการเรียนรู้ของธอร์น
ไดค ์ ซึงประกอบดว้ยกฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) เนืองจากภาษาเป็นทกัษะ หากไดมี้การ
ฝึกฝนและทาํบ่อย ๆ จะทาํให้เกิดความคล่องแคล่วและชาํนาญ กฎแห่งความพร้อม (Law of 

Readiness)  เด็กจะเรียนรู้ภาษาไดดี้เมือมีความพร้อมทงัทางดา้นร่างกายและสติปัญญา และกฎแห่ง
ผล (Law of Effect) ควรคาํนึงเสมอวา่เวลาทีเด็กเรียนรู้ภาษา ผูเ้รียนจะเกิดความพอใจทีจะไดท้ราบผล
การเรียนรู้ของตน จึงควรมีเกณฑ์ทีตงัไวเ้พือให้ผูเ้รียนประเมินผลไดด้ว้ยตนเอง 2) ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ครูควรคาํนึงถึงนกัเรียนวา่แต่ละคนมีความรู้ ความถนดั ความสามารถ และความสนใจ
แตกต่างกนั ดงันนัการสร้างแบบฝึกทกัษะจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป 
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3) การจูงใจผูเ้รียนสามารถทาํไดโ้ดยการจดัแบบฝึกทกัษะจากง่ายไปหายาก เพือดึงดูดความสนใจของ
นกัเรียนเป็นการกระตุน้ให้ติดตามต่อไป และทาํให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการทาํแบบฝึก
ทกัษะ 4) การนาํสิงทีมีความหมายต่อชีวิต และการเรียนรู้มาให้นกัเรียนทดลองทาํ ทาํให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้และทาํแบบฝึกทกัษะในสิงทีใกลต้วั จะทาํให้จาํไดแ้ม่น นอกจากนีนกัเรียนยงัสามารถนาํ
หลกัการและความรู้ทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอี้กดว้ย 

2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตัวสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 พบว่า ผลการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ภาคสนาม มีค่าเท่ากบั  93.32/93.67 ซึงสูงกว่า
เกณฑ์ 90/90 ทีกาํหนดไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ ความสมบูรณ์ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สร้างขึนดว้ยการผา่นขนัตอนอยา่งมีระบบ และผา่นการ
หาประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบั ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2541 : 915 - 916) กล่าวว่า การหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกในทาํนองเดียวกนัวา่ เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและประเมินสือ
หรือพิจารณาคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของสืออยา่งมีระบบวา่มีคุณภาพมีคุณค่าหรือไม่ ก่อนนาํไปใชจ้ดัการ
เรียนการสอน ผูว้ิจยัไดน้าํแบบฝึกเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ จาํนวน 3 ท่าน ได้ตรวจ
ความถูกตอ้ง และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้ิจยัได้
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขทางดา้นภาษา เนือหา ให้ถูกตอ้งตามคาํแนะนาํ ซึงสอดคลอ้งกบั  กมล ชูกลิน 

(2550 : 38) กล่าววา่ การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เป็นขนัตอนทีสําคญัทีสุดทีผูผ้ลิตหรือแบบฝึก
จะตอ้งปฏิบติั เพือให้ทราบวา่ แบบฝึกหรือสือทีผลิตขึนนนัมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด สามารถ
นาํไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งไร ส่วนการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group 

Tryout) ทดลองใชก้บันกัเรียน 9 คน นนั พบวา่ แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ 93.11 / 97.78 ซึงสูง
กวา่เกณฑ์ 90/90 และนกัเรียนสามารถทาํกิจกรรมในแบบฝึกทกัษะไดอ้ยา่งครบถว้น ทงันีเนืองจาก
ผูว้ิจยัไดน้าํผลการทดลองใช้ในขนัตอนแรกมาปรับปรุงแก้ไขทงัในดา้นรูปแบบและภาษาทีใช้ให้
ดึงดูดความสนใจของนกัเรียน และเนน้กิจกรรมทีทาํให้นกัเรียนไดฝึ้กซาํๆ บ่อย ๆ เพือให้เกิดความ
แม่นยาํในเนือหามากยิงขึน สอดคลอ้งกบักรีนและเพต็ตี (Green and Petty 1971 : 469) ทีกล่าวถึง
ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะทีดีวา่ แบบฝึกทกัษะทีดีจะช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะในการใชภ้าษา
ให้ดีขึน โดยมีการฝึกซาํหลาย ๆ ครัง เป็นการให้นกัเรียนทบทวนบทเรียนไดด้ว้ยตนเองจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํในขนั Individual Try out และขนั Small 

Group Try out ผลปรากฏวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงั
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ความคิด มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดทงั 2 ขนัตอน ทงันีเนืองมาจาก แบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํทีผูว้ิจยัสร้างขึนผา่นขนัตอนอย่างมีระบบ เริมจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะและศึกษาหลกัสูตร แลว้จึงนาํหลกัการต่าง ๆ มาพฒันาแบบฝึก
ทกัษะซึงไดรั้บการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญดา้น
แบบฝึกทกัษะและวิชาภาษาไทยดา้นการเขียนสะกดคาํจนทาํให้แบบฝึกทกัษะมีความสมบูรณ์  คือ มี
รูปแบบหลากหลาย กิจกรรมมีภาพประกอบเพือดึงดูดความสนใจ มีเนือหาทีตรงกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ และมีคาํชีแจงทีชดัเจนเขา้ใจง่าย ทาํให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองได้ ซึงสอดคลอ้งกบั
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545  :  114) ไดก้ล่าวเกียวกบัลกัษณะของแบบฝึกทกัษะ ดงันี  1) เป็นสิงที
นกัเรียนเรียนมาแลว้  2) เหมาะสมกบัระดบัวยัหรือความสามารถของนกัเรียน 3) มีคาํชีแจงสัน ๆ ที
ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย 4) ใชเ้วลาทีเหมาะสม คือ ไม่นานเกินไป 5) เป็นสิงทีน่าสนใจและ
ทา้ทายให้นกัเรียนแสดงความสามารถ 6) เปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกทงัแบบตอบอย่างจาํกดัและ
ตอบอยา่งเสรี 7) มีคาํสังหรือตวัอยา่งแบบฝึกทีไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเขา้ใจ 8) ควรมีหลาย
รูปแบบ มีความหมายแก่นกัเรียนทีทาํแบบฝึก 9) ใชห้ลกัจิตวิทยา 10) ใชส้ํานวนภาษาทีเขา้ใจง่าย 11) 

ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็วและสนุกสนาน 12) ปลุกความสนใจหรือเร้าใจ 13)เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ 
14) สามารถศึกษาดว้ยตนเองได้ นอกจากนี สุวิทย ์  มูลคาํ และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :     
60 - 61) ไดส้รุปลกัษณะของแบบฝึกทีดีควรคาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ย
ตนเอง ความครอบคลุม ความสอดคลอ้งกบัเนือหา รูปแบบน่าสนใจ และคาํสังชดัเจน  

3. ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช ้

แผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 พบวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตาราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด มีประสิทธิภาพเท่ากบั 92.47/93.83 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ 90/90 

ทีกาํหนดไว ้ เนืองจากความสมบูรณ์ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํทีสร้างขึนดว้ยการผ่าน
ขนัตอนอยา่งเป็นระบบ ผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ 

จาํนวน 3 ครัง และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจนมีคุณภาพ โดยเริมจากการศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะ และหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 หลกัสูตรสถานศึกษา หนงัสือเรียนภาษาไทย (หลกัภาษาและการใช้ภาษา) บญัชีคาํพืนฐาน 
สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มาจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ สร้างแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด ตลอดจนสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํ ซึงไดรั้บการตรวจสอบและให้คาํเสนอแนะจากอาจารยผ์ูค้วบคุม
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วิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาไทยและแบบฝึกทกัษะ  ก่อนทีจะนาํไปทดลองกบักลุ่มทดลอง 

และตรวจเก็บคะแนนไวพ้ร้อมทงัปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องทีพบก่อนจะนาํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
จริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิไลวรรณ ธานี (2550 : 40) กล่าววา่ แบบฝึกทกัษะทีจะทาํให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ทีดีนนั จะตอ้งมีการวางฟอร์มทีดี มีการพฒันาขึนอยา่งเป็นระบบ ซึงจะทาํให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดดี้จากการฝึกกระทาํบ่อย ๆ ไดล้งมือทาํเองและเกิดความสนุกสนานในการทาํแบบฝึก
ทกัษะ นอกจากนีแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํทีผูว้จิยัสร้างขึนยงัไดน้าํ กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือต่าง ๆ เช่น เกม เพลง ภาพ มาจดัใหส้อดคลอ้งกนั เพือถ่ายทอดเนือหาสาระทีสือแต่ละอยา่งจะ
ส่งเสริมซึงกนัและกนัจึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินกบัแบบฝึกทกัษะ เป็นผล
ใหแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํทีผูว้จิยัพฒันาขึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้  

 นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทร์เพญ็ สาลี  (2550 : 53) ไดร้ายงานการใช้
แบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํประกอบแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        

ชนัประถมศึกษาปีที 1  ผลการวิจยั พบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ
ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีกาํหนดไว ้ และผลการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก
พฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 
1 ของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่แบบฝึกพฒันา
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ  ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชนัประถมศึกษาปีที 1     

มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาฬุวรรณ กาเมือง (2550 : 70) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยทกัษะการอ่านและเขียนคาํ โดยใชผ้งัความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ผลการวิจยั พบว่า  ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํโดยใช้ผงัความคิด (Mind Mapping) ชัน
ประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 82.24/87.87 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีตงัไว ้ดชันีประสิทธิผลของ การ
เรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํโดยใช้ ผงั
ความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีค่าเท่ากบั 0.7783 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ
ประคองแกว้ ภูวงษ ์(2550 : 139) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทกัษะการอ่านและ
เขียนคาํ โดยใชผ้งัความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 ผลการวิจยั พบวา่ การพฒันา
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด 

(Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 82.24/87.87 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีตงัไว ้      
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ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทกัษะการอ่านและเขียน
สะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีค่าเท่ากบั 0.7783 แสดงวา่
นกัเรียนมีความรู้เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 77.83  และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของกุหลาบ ศิลาดาํ  
(2551 : 65)  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          
ชนัประถมศึกษาปีที 1 ผลการวจิยั พบวา่ มีประสิทธิภาพ 84.47/84.81 ซึงสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้ 

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  
โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มีขนัตอนดงันี 

 4.1  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั
ความคิด พบวา่ ผลสัมฤทธิดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ก่อนและ
หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยหลงั
การใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํสูงกวา่ก่อน
ใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ทงันีเพราะแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํทีสร้างขึนเน้นให้
ผูเ้รียนไดมี้การฝึกกระทาํซาํ ๆ บ่อย ๆ มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทาํให้นกัเรียนฝึกจนเกิดความ
ชาํนาญ สามารถเขียนคาํไดถู้กตอ้งรวมทงัสามารถใชค้าํไดถู้กความหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ทองพูน ศิริมนตรี (2549 : 74 - 75) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํตามมาตราตวัสะกด 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ อาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย จังหวดั
มหาสารคาม ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนหลงัการเรียนกบัก่อนการเรียน 
พบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนชั  ภูมรี (2555 : 71 - 72) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ผลการวิจยั 
พบว่า นักเรียนทีเรียนด้วยแบบฝึก มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

พบว่า  นักเรียนชอบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํควบคู่กบักิจกรรมการ
เรียนแบบแผนผงัความคิด  ซึงทาํให้นกัเรียนไดมี้การแลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือน ความคิดเห็น
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เพราะสนุกสนาน มีกิจกรรมให้ฝึกหลากหลาย ทา้ทายความสามารถของตน 
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ต่อบรรยากาศการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ พบวา่ นกัเรียนชอบการเรียนดว้ยแบบฝึก 

และเห็นว่ารูปเล่มมีความสวยงาม ชอบภาพประกอบ ดา้นประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ พบวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํช่วยเสริมทกัษะการเรียนรู้ทางภาษาให้กบัตนเอง   

ทาํให้เขียนคาํไดถู้กตอ้งเพิมมากขึน เป็นการทบทวนบทเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา   
แขมมณี (2550 : 45) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีความพึงพอใจของมาสโลว ์(Maslow. 1970 : 66 - 70) 
นกัจิตวทิยาชาวองักฤษ ไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความตอ้งการโดยมีสาระสําคญัคือ มนุษยจ์ะมีความ
ต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่สินสุดตราบใดทียงัมีชีวิตและความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็น
ตามลาํดบัขนัจากตาํไปหาสูงตามลบัความสาํคญัโดยมนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในระดบัตน้ก่อน เมือ
ความตอ้งการนนัไดรั้บการตอบสนองจนเป็นทีพอใจแลว้ มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในลาํดบัทีสูง
ขึนมา ซึงความตอ้งการของมนุษยจ์ะเป็นผลกัดนัใหม้นุษยท์าํสิงต่าง ๆ ลงไปเพือใหไ้ดสิ้งทีตอ้งการ  
 นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของละมุน จนัทร์แป้น (2547 : 96 - 97) ไดศึ้กษาผล
การใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน
ประถมศึกษาปีที 1 ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะ
การอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเฉลียอยูใ่นระดบัมาก และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทองพูน ศิริมนตรี (2549 : 74 - 75) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํตามมาตราตวัสะกด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงั

ความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 ผูว้ิจ ัยได้ทาํการสรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะ
เกียวกบัประเด็นดงัต่อไปนี คือ ขอ้เสนอแนะเพือการนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด  เพือการนาํไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพือการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

 ข้อเสนอแนะเพอืการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธิดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใช้แผนผงัความคิด  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า เมือนักเรียนเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด ทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน 
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ดงันัน ครูผูส้อนควรนาํแบบฝึกมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1   

 2. จากผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนทาํคะแนนในแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบฝึกที
ชุดที 3  มาตราแม่ เกย คาํทีมี ย เป็นตวัสะกด มีผลสัมฤทธิตาํสุด ทงันีอาจเป็นเพราะเนือหาในแบบฝึก
ทีชุดที 3 ยากกว่าแบบฝึกอืน แบบฝึกในชุดนีมีการสลบัทีของตวัพยญัชนะ สระ ตวัสะกด และ
วรรณยุกต ์ ดงันนัครูควรมีการปรับกิจกรรมพฒันาทกัษะในแบบฝึกทกัษะให้เพิมมากขึน เช่น ให้
นกัเรียนทาํแบบฝึกเพิมเติมหรือเพิมการฝึกทกัษะให้มากขึนก็ได้ อาจจะใช้เกม เพลง เขา้มาช่วย 

เพือทีจะใหน้กัเรียนไดฝึ้กซาํมากขึนจนสามารถจดจาํคาํไดแ้ม่นยาํมากยงิขึน 

 3. จากผลการวิจยั พบวา่ คะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด ในดา้นเนือหา และภาษาทีใช้ในแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํนี ไดค้ะแนนตาํสุด คือ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ใชเ้นือหา และภาษาในการสือ
ความหมายกบันกัเรียนบางขอ้ยากเกินไป ดงันนั ครูควรปรับเนือหา และภาษาใหเ้ขา้ใจง่ายขึน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 
 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด 
สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 เป็นแนวทางหนึงในการสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ทีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญัตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ดงันันในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ ควรมีการศึกษาเพิมเติมและทาํการวจิยัในประเด็นดงัต่อไปนี 

 1. ควรมีการศึกษาวิจยัและพฒันาแบบฝึกโดยนาํไปวิจยักบัวิธีสอนแบบใหม่ ๆ เช่น วิธี
สอนแบบ Constructivism และ วิธีสอนแบบ StoryLine เป็นตน้ เพือนาํไปใชเ้ป็นเทคนิคการจดัการ
เรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพยงิขึนต่อไป 

 2. ควรมีการวิจยัเพือพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนประเภทอืนๆ  เช่น การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ การเขียนบนัทึก ฯลฯ สําหรับวิชาภาษาไทย ในระดบัชนัต่าง ๆ ซึงเป็นพืนฐานในการ
เขียนและเรียนในระดบัสูงขึนไป 
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รายนามผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือ 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือ 
 

1. นางวนัทนี   รอดอิว   ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาไทย 

ศึกษานิเทศกเ์ชียวชาญ 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 

 

2. นางชิดชไม  แสงเทียน   ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 

ครูวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายนิดี 

 

3. นางลกัษณา  สายเยน็   ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 
ครูวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
 

4. นางสาวนยันา  พฒันาวโรดม  ผูเ้ชียวชาญดา้นสือและนวตักรรม 

ครูวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
 

5. นางยพุา  เลิศวริิยะพงศ ์   ผูเ้ชียวชาญดา้นวดัผลและประเมินผล 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
(ฝ่ายวชิาการ) 
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
 

 

 

 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
การตรวจคุณภาพของเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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ตารางที   21   :   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนต่อการพฒันาแบบฝึก  
                           ทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

ข้อ ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 นกัเรียนตอ้งการใหรู้ปแบบของแบบ
ฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมีลกัษณะ
อยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(    ) 1.  มีภาพสีประกอบ 

(    ) 2.  มีภาพวาดใหน้กัเรียนระบายสี 

(    ) 3. ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบ
พร้อมระบายสี 

(    ) 4.  มีกิจกรรมใหต้อบคาํถาม
หลากหลายรูปแบบ 

(    ) 5.  เนน้เนือหาความรู้มาก ๆ 

(    ) 6.  อืนๆ................................. 

 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

 

 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

 

สอดคลอ้ง 

 

สอดคลอ้ง 

2 นกัเรียนคิดวา่อะไรทีจะส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดทกัษะการปฏิบติั (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
(    ) 1.  ครูฝึกทกัษะการปฏิบติั
กิจกรรมบ่อยๆ 

(    ) 2.  ใช ้ CD เพลงประกอบการ
สอนทกัษะ 
(    ) 3.  ฝึกปฏิบติัตามหนงัสือหรือ
แบบเรียน 

(    ) 4.  หาวิธีการฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ย
ตนเอง 
(    ) 5.  อืนๆ ....................... 

 

 

 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

 

 

สอดคลอ้ง 

 

สอดคลอ้ง 

 

สอดคลอ้ง 

 

สอดคลอ้ง 

 

สอดคลอ้ง 
 

 

 

 

 

 



147 
 

 

ตารางที   22   :   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการ  
                           เขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับครูผูส้อนวชิาภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1 

 

ข้อ ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 เนือหา หรือคาํทีจะใชใ้นการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํโดย
ใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
ควรเป็นอยา่งไร 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

 

2  ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
(Mind Mapping) ควรมีรูปแบบ
อยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัการเรียนรู้
ในวยัของนกัเรียนระดบัชนั
ประถมศึกษาปีที 1 

+1 

  
 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอ้ง 

 

 

3 3. ควรนาํแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํไปใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่งไร จึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 

+1 

  
 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอ้ง 

 

 

4 วธีิการประเมินผลแบบใดทีใชว้ดั
ทกัษะการเขียนสะกดคาํของนกัเรียน
จากการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
(Mind Mapping) ไดเ้หมาะสมทีสุด 

+1 

  
 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอ้ง 

 

 

5 ท่านมีขอ้เสนอแนะอืนๆ อยา่งไรบา้ง +1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  23    :   ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ที  1  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง                                   
                           การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียน 

                           ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
 

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5. มีความยากง่ายพอสมควร +1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบั
นกัเรียน 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

 

+1 

  

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก +1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้
ยงิขึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการวดัประเมนิผล 

11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา +1 

 

+1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  24    :   ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ที  2  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว                                  
                          การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด   สาํหรับนกัเรียน 

                          ชนั ประถมศึกษาปีที 1 

ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
 

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5. มีความยากง่ายพอสมควร +1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบั
นกัเรียน 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

 

+1 

  

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก +1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้
ยงิขึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการวดัประเมนิผล 

11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา +1 

 

+1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  25   :   ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ที  3  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย                                     
                          การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียน 

                          ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
 

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5. มีความยากง่ายพอสมควร +1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบั
นกัเรียน 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

 

+1 

  

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก +1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้
ยงิขึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการวดัประเมนิผล 

11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา +1 

 

+1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  26    :   ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ที  4  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม                                   
                           การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียน 

                           ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
 

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5. มีความยากง่ายพอสมควร +1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบั
นกัเรียน 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

 

+1 

  

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

+1 

  
+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก +1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้
ยงิขึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการวดัประเมนิผล 

11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา +1 

 

+1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  27    :  ความสอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง 

                          การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียน 

                          ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ข้อ ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2  เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ 
สวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.3 คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจได้
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  28    :  ความสอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว 

                          การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียน 

                          ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ข้อ ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2  เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ 
สวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.3 คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจได้
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที   29   :  ความสอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย 

                          การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียน 

                          ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ข้อ ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2  เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ 
สวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.3 คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจได้
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที   30   :  ความสอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม 

                           การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียน 

                           ชนัประถมศึกษาปีที 1 

ข้อ ประเดน็ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2  เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ 
สวยงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.3 คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจได้
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 
5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  31  :  ความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะ       
                        การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด จาํนวน 40  ขอ้ 

รายการประเมนิ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

แบบทดสอบขอ้ที 1  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 2  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 3  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 4  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 5  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 7  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 8  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 9  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 11  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 12  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  31  :    ความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะ 

                          การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด จาํนวน 40  ขอ้ (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
ผู้เชียวชาญ (คน) ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

แบบทดสอบขอ้ที 29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 31  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 32  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 33  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 34  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที 40  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที  32  :  การหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบปรนยั วชิาภาษาไทย เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชสู้ตร          
                        KR - 20  (Kuder Richardson – 20) 

รายการประเมนิ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

แบบทดสอบขอ้ที 1  0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 2  0.69 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 3  0.69 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 4  0.88 0.13 

แบบทดสอบขอ้ที 5  0.63 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 6 0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 7  0.50 0.13 

แบบทดสอบขอ้ที 8  0.66 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 9  0.41 0.19 

แบบทดสอบขอ้ที 10 0.72 0.19 

แบบทดสอบขอ้ที 11  0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 12  0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 13 0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 14 0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 15 0.63 0.13 

แบบทดสอบขอ้ที 16 0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 17 0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 18 1.00 0 

แบบทดสอบขอ้ที 19 1.00 0 

แบบทดสอบขอ้ที 20 0.94 0.13 

แบบทดสอบขอ้ที 21 0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 22 0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 23 0.66 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 24 0.72 0.19 

แบบทดสอบขอ้ที 25 0.28 0.19 

แบบทดสอบขอ้ที 26 0.88 0.13 
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ตารางที  32  :  การหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบปรนยั วชิาภาษาไทย เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชสู้ตร KR -               

                        20  (Kuder Richardson - 20) (ต่อ) 
รายการประเมนิ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

แบบทดสอบขอ้ที 27 0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 28 0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 29 0.94 0.13 

แบบทดสอบขอ้ที 30 0.94 0 

แบบทดสอบขอ้ที 31  0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 32  0.31 0 

แบบทดสอบขอ้ที 33  0.53 -0.06 

แบบทดสอบขอ้ที 34  0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 35 0.75 0.25 

แบบทดสอบขอ้ที 36 0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 37 0.66 0.19 

แบบทดสอบขอ้ที 38 0.66 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 39 0.78 0.31 

แบบทดสอบขอ้ที 40 0.78 0.31 
 

ITEMS  =  40   ค่าความเชือมนั   =   0.73 

N  Of  Case  =   32 

หมายเหตุ 

 การเลือกและการปรับปรุงขอ้สอบของผูว้จิยั 

1. ขอ้สอบทีมีค่า p  ระหวา่ง 0.20 - 0.80  จดัเป็นขอ้สอบทีมีระดบัความยากง่ายตามเกณฑ ์

2. ขอ้สอบทีมีค่า r ตงัแต่ 0.20 ขึนไป จดัเป็นขอ้สอบทีมีค่าอาํนาจจาํแนก 

ดงันนั  ขอ้สอบทีเลือกใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ขอ้ที 

1,2,3,5,6,11,12,13,14,16,17,21,22,27,28,34,35,36,39และ40  ซึงผา่นเกณฑท์งัค่าความยากง่าย (p) 

และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
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ภาคผนวก ค 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 

 แบบสอบถามขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการของนกัเรียน 

 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาไทย 

 ตารางวิเคราะห์เนือหา  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 แบบความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึก 

 แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ 

 แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด (Mind 

Mapping) 

 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 แบบทดสอบหลงัเรียน 
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แบบสอบถามความต้องการของนักเรียน 

ก่อนพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  
โดยใช้แผนผงัความคดิ สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1  

 

เรือง ขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

คาํชีแจง  แบบสอบถามฉบบันี เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึก 

ทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด   สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 ผูว้จิยัขอความร่วมมือจากนกัเรียนไดต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีเป็นจริงทีสุด โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนท ี1  ขอ้มูลทวัไป 

ตอนท ี2  แบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
ตอนท ี3      ขอ้เสนอแนะอืนๆ เพิมเติม 

 

 

 

ผูว้จิยั 

นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ 
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ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไป 

คาํชีแจง โปรดใส่เครืองหมาย ลงใน (   ) ตามความเป็นจริง 

1. เพศ      (    )  1.  ชาย (   )   2.  หญิง 

2. อาย ุ      ...........................ปี 

3. นกัเรียนเคยเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมาก่อนหรือไม่ 

             (    )     1.  เคย     (    )    2. ไม่เคย 
 

ตอนท ี2  ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกเพือพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
คาํชีแจง  โปรดใส่เครืองหมาย ลงใน (   ) ตามความเป็นจริง   

1. นกัเรียนตอ้งการใหรู้ปแบบของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมีลกัษณะอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 

ขอ้)    

(    ) 1.  มีภาพสีประกอบ 

  (    ) 2.  มีภาพวาดใหน้กัเรียนระบายสี 

  (    ) 3.  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบพร้อมระบายสี 

  (    ) 4.  มีกิจกรรมใหต้อบคาํถามหลากหลายรูปแบบ 

  (    ) 5.  เนน้เนือหาความรู้มาก ๆ 
  (    ) 6.  อืนๆ........................................................................................................... 
 

2. นกัเรียนคิดวา่อะไรทีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการปฏิบติั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (    ) 1.  ครูฝึกทกัษะการปฏิบติักิจกรรมบ่อยๆ 

  (    ) 2.  ใช ้ CD เพลงประกอบการสอนทกัษะ 
  (    ) 3.  ฝึกปฏิบติัตามหนงัสือหรือแบบเรียน 

  (    ) 4.  หาวิธีการฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง 
  (    ) 5.  อืนๆ .............................................................................................................. 
 

ตอนท ี3  ขอ้เสนอแนะอืนๆ เพิมเติม 

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
ขอขอบใจในความร่วมมือ 

ผูว้จิยั 

นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ 
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แบบประเมนิแบบสอบถามความต้องการของนักเรียนก่อนการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ               
 เรือง มาตาตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคดิ  

(สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1)  
 

 

คาํชีแจง 
   โปรดพิจารณาแบบสอบถาม และใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 

   ความหมายของคะแนน 

   ใหค้ะแนนเท่ากบั +1 เมือแน่ใจว่าแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   ใหค้ะแนนเท่ากบั   0   เมือไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1   เมือแน่ใจว่าแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

รายการประเมิน 
คะแนนพิจารณา ขอ้เสนอแนะ

เพิมเติม +1 0 -1 

1. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

    แบบใด 

 (    ) 1.  มีภาพสีประกอบ 

 (    ) 2.  มีภาพวาดใหน้กัเรียนระบายสี 

 (    ) 3.  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบพร้อม ระบายสี 

 (    ) 4.  มีกิจกรรมใหต้อบคาํถามหลากหลายรูปแบบ 

 (    ) 5.  เนน้เนือหาความรู้มาก ๆ 
 (    ) 6.  อืนๆ...................................................... 
2. นกัเรียนคิดว่าอะไรทีจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะ 

    การปฏิบติั 

 (    ) 1.  ครูฝึกทกัษะการปฏิบติักิจกรรมบ่อยๆ 

 (    ) 2.  ใช ้ CD เพลงประกอบการสอนทกัษะ 
 (    ) 3.  ฝึกปฏิบติัตามหนงัสือหรือแบบเรียน 

 (    ) 4.  หาวิธีการฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง 
              (    ) 5.  อืนๆ .................................................... 

    

ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็น 

เกยีวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 

โดยใช้แผนผงัความคดิ  (สําหรับผู้เชียวชาญด้านแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ) 
 

เรือง                   ขอ้มูลพืนฐาน ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

คาํชีแจง  แบบสมัภาษณ์ฉบบันี เป็นแบบสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการในการ  
พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรืองมาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โดยแบบสมัภาษณ์ได ้แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี 

ตอนท ี1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป 

ตอนท ี2  แบบสมัภาษณ์ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยใช ้ 
                             แผนผงัความคิด  
 

 

 

       ผูว้จิยั 

นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ 
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คาํชีแจง กรุณาเติมขอ้มูลต่อไปนีลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 ชือ – สกลุ ...................................................................................................................... 
 โรงเรียน ......................................................................................................................... 
  อาํเภอ ..................................................จงัหวดั .............................................................. 
ตอนท ี1 สถานภาพและขอ้มูลทวัไป 

 1. เพศ   (    )   1.  ชาย  (    )   2.  หญิง 
 

 2. อาย ุ     (    )   1.  นอ้ยกวา่ 25 ปี (    )   2.  25 – 35 ปี 

    (    )   3.  35 ปีขึนไป 
 

 3. ตาํแหน่ง/วทิยฐานะ  (    )   1.  ครูชาํนาญการ (    )  2.  ครูชาํนาญการพิเศษ 

      (    )   3.  ครูเชียวชาญ (    )  4.  อืนๆ โปรดระบุ........................ 
 

 4. วฒิุทางการศึกษา  (    )   1.  ตาํกวา่ปริญญาตรี    (    )  2.  ปริญญาตรี   (    )  3.  ปริญญาเอก 
      (    )   4.  ปริญญาโท     (    )  5.  อืนๆ โปรดระบุ............................... 
 

 5. สาขาทางการศึกษา   (    )   1.  ภาษาไทย    (    )   2.  หลกัสูตรและการสอน 

                   (   )   3.  อืนๆ  โปรดระบุ................................................................ 
 

 6. ประสบการณ์ทาํงาน  (    )   1.  นอ้ยกวา่ 5 ปี (    )   2.  5 -10 ปี 

                       (    )   3.  11 – 20 ปี (    )   4.  มากกวา่ 20 ปีขึนไป 
 

ตอนท ี2 ความตอ้งการและความคิดเห็นในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
 

1. เนือหา หรือคาํทีจะใชใ้นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด  
     สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ควรเป็นอยา่งไร 

  .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 

2. แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ   โดยใชแ้ผนผงัความคิด   ควรมีรูปแบบอยา่งไรจึงจะ 

      เหมาะสมกบัการ เรียนรู้ในวยัของนกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1  

  .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 
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3. ควรนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร จึงจะ 

     ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 
  .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 
 4.  วธีิการประเมินผลแบบใดทีใชว้ดัทกัษะการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนจากการเรียนดว้ยแบบ 

           ฝึกทกัษะการเขียนสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด  ไดเ้หมาะสมทีสุด 

  .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 

5. ท่านมีขอ้เสนอแนะอืนๆ อยา่งไรบา้ง 
  .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
 

 

        ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมนิแบบสัมภาษณ์ 
(สําหรับผู้เชียวชาญด้านแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ)  

 

 

คาํชีแจง 
 โปรดพิจารณาแบบสมัภาษณ์ และใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์  

   ความหมายของคะแนน 

   ใหค้ะแนนเท่ากบั +1 เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

   ใหค้ะแนนเท่ากบั   0   เมือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

   ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1   เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

รายการประเมิน 
คะแนนพจิารณา ขอ้เสนอแนะ

เพิมเติม +1 0 -1 

1. เนือหา หรือคาํทีจะใชใ้นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1 ควรเป็นอยา่งไร 

    

2. ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงั
ความคิด ควรมีรูปแบบอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในวยั
ของนกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1  

    

3. ควรนําแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไปใชใ้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งไร จึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 

    

4. วธีิการประเมินผลแบบใดทีใชว้ดัทกัษะการเขียนสะกดคาํของ
นกัเรียนจากการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด โดยใช้
แผนผงัความคิด ไดเ้หมาะสมทีสุด 

    

5. ท่านมีขอ้เสนอแนะอืนๆ อยา่งไรบา้ง     
 

ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็น 

เกยีวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด 

โดยใช้แผนผงัความคดิ  
(สําหรับครูผู้สอนวชิาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีท ี1) 

 

เรือง                    ขอ้มูลพืนฐาน ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรืองมาตราตวัสะ
โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

คาํชีแจง  แบบสมัภาษณ์ฉบบันี เป็นแบบสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการในการ  
พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โดยแบบสมัภาษณ์ได ้แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี 

ตอนท ี1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป 

ตอนท ี2  แบบสมัภาษณ์ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยใช ้ 
                             แผนผงัความคิด  
 

 

       ผูว้จิยั 

นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ 
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คาํชีแจง กรุณาเติมขอ้มูลต่อไปนีลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 ชือ – สกลุ ...................................................................................................................... 
 โรงเรียน ......................................................................................................................... 
  อาํเภอ ..................................................จงัหวดั .............................................................. 
ตอนท ี1 สถานภาพและขอ้มูลทวัไป 

 1. เพศ   (    )   1.  ชาย  (    )   2.  หญิง 
 

 2. อาย ุ     (    )   1.  นอ้ยกวา่ 25 ปี (    )   2.  25 – 35 ปี 

    (    )   3.  35 ปีขึนไป 
 

 3. ตาํแหน่ง/วทิยฐานะ  (    )   1.  ครูชาํนาญการ (    )  2.  ครูชาํนาญการพิเศษ 

      (    )   3.  ครูเชียวชาญ (    )  4.  อืนๆ โปรดระบุ........................ 
 

 4. วฒิุทางการศึกษา  (    )   1.  ตาํกวา่ปริญญาตรี    (    )  2.  ปริญญาตรี   (    )  3.  ปริญญาเอก 
      (    )   4.  ปริญญาโท     (    )  5.  อืนๆ โปรดระบุ............................... 
 

 5. สาขาทางการศึกษา   (    )   1.  ภาษาไทย    (    )   2.  หลกัสูตรและการสอน 

                   (   )   3.  อืนๆ  โปรดระบุ................................................................ 
 

 6. ประสบการณ์ทาํงาน  (    )   1.  นอ้ยกวา่ 5 ปี (    )   2.  5 -10 ปี 

                       (    )   3.  11 – 20 ปี (    )   4.  มากกวา่ 20 ปีขึนไป 
 

ตอนท ี2 ความตอ้งการและความคิดเห็นในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
1. เนือหา หรือคาํทีจะใชใ้นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียน

ชนัประถมศึกษาปีที 1 ควรเป็นอยา่งไร 

 .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

2. แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ   โดยใชแ้ผนผงัความคิดควรมีรูปแบบอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 

     กบัการ เรียนรู้ในวยัของนกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1  

 .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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3. ควรนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร จึงจะ 

     ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 
 .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 4.  วธีิการประเมินผลแบบใดทีใชว้ดัทกัษะการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนจากการเรียนดว้ยแบบ 

           ฝึกทกัษะการเขียนสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ไดเ้หมาะสมทีสุด 

 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................       
     5.  ท่านมีขอ้เสนอแนะอืนๆ อยา่งไรบา้ง 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 

 

        ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมนิแบบสัมภาษณ์ 
(สําหรับครูผู้สอนวชิาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีท ี1) 

 

 

คาํชีแจง 
 โปรดพิจารณาแบบสมัภาษณ์ และใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์  

   ความหมายของคะแนน 

   ใหค้ะแนนเท่ากบั +1 เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

   ใหค้ะแนนเท่ากบั   0   เมือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

   ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1   เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

รายการประเมิน 
คะแนนพจิารณา ขอ้เสนอแนะ

เพิมเติม +1 0 -1 

1. เนือหา หรือคาํทีจะใชใ้นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1 ควรเป็นอยา่งไร 

    

2. ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงั
ความคิด ควรมีรูปแบบอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในวยั
ของนกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1  

    

3. ควรนําแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไปใชใ้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งไร จึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 

    

4. วธีิการประเมินผลแบบใดทีใชว้ดัทกัษะการเขียนสะกดคาํของ
นกัเรียนจากการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด โดยใช้
แผนผงัความคิด ไดเ้หมาะสมทีสุด 

    

5. ท่านมีขอ้เสนอแนะอืนๆ อยา่งไรบา้ง     
 

ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
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ตารางการวเิคราะห์เนือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด                                              
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

       

จาํ เขา้
ใจ 

นาํ
ไป

ใช
 ้

วเิค
ราะ

ห์ 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่ า
 

สร้
างส

รร
ค ์

รวม 

 อ่านและเขียนคาํทีมี ง ว ย ม 
เป็นตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 

8 5 - - - - 13 

 บอกความหมายของคาํทีมี ง ว 
ย ม เป็นตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 

- 1 - - - - 1 

 เขียนคาํทีใชใ้นชีวติประจาํวนั 
และคาํง่าย ๆในภาษาไทยไดถู้ก
ความหมาย  

- 3 1 - - - 4 

 ประสมพยญัชนะและสระเป็น
คาํได ้

- 2 - - - - 2 

รวม 8 11 1 - - - 20 

 
 สร้างแบบทดสอบแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํ (เรือง มาตราตวัสะกด)                                             
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 3 ตวัเลือก จาํนวน 40  ขอ้  เพือนาํไปใชจ้ริง  20  ขอ้  กาํหนดเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนคือตอบถูกได ้1 คะแนนและตอบผิดได ้0 คะแนน 
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แบบประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) 

ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเขยีนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด   สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

(สําหรับผู้เชียวชาญ) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

คาํชีแจง พิจารณาแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  โดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับ    
      นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  แต่ละขอ้วา่มีความสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือไม่ 

เมือพิจารณาแลว้ ใหท้าํเครืองหมาย  ลงในช่อง โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี 

  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
      0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

-1   หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่มีความสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ ข้อสอบ ประเภท คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

. การอ่านและ
เขียนคาํทีมี ง ว ย ม 
เป็นตวัสะกดได้
ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราแม่ กง 

ก.  หวัปลี    

ข.  กา้งปลา    

ค.  หวัหนา้ 

จาํ 

   

2.  คาํในขอ้ใดไม่มคีาํในมาตราแม่ กง 
ก.  นาํคา้ง    

ข.  ดอกแกว้    

ค.  ร้องเพลง 

จาํ 

   

3. ขอ้ความนีมีคาํทีอยูใ่นมาตราแม่ กง กีคาํ 
   
 

ก.  1  คาํ    

ข.  2  คาํ    

ค.  3  คาํ 

เขา้ใจ 

   

4.  คาํใดในมาตรา แม่ กง ไม่เขา้พวก 

ก.  ลิง    

ข.  ชา้ง   

วเิคราะห์ 
   

วนันีทอ้งฟ้าปลอดโปร่ง 
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สาระการเรียนรู้ ข้อสอบ ประเภท คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค.  แป้ง  
 
5.  คาํวา่ “แปรง” พยญัชนะใดเป็นตวัสะกด  
ก.  ง     

ข.  ร    

ค.  ป 

จาํ 

   

6. ขอ้ใดสะกดดว้ยมาตรา แม่กง ทุกพยางค ์ 
ก.  ทองแดง    

ข.  ผกับุง้    

ค.  หุงขา้ว 

เขา้ใจ 

   

7. ขอ้ใดใช ้ง สะกดไดถู้กตอ้ง  

ก. กางเกง     

ข. งามตา     

ค. งอแง 

จาํ 

   

8. ขอ้ใดมีคาํอยูใ่นมาตราแม่ กม  
ก.  ยมิแยม้    

ข.  มากมาย    

ค.  มองหา 

จาํ 

   

9. คาํในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กม ทุกคาํ 
ก.  มาม่า    

ข.  ถามข่าว    

ค.  สามชาม 

จาํ 

   

10.  คาํในขอ้ใดทีมีตวัสะกดต่างจากพวก 

ก.  ร่ม    เขม็    

ข. สอ้ม    มีด    

ค.  นม   แยม 

วเิคราะห์ 

   

11.  คาํคู่ใดมีตวัสะกดมาตราเดียวกนั 

ก.  ชอบ   ธรรม   

ข.  มูม   มาม   

ค.  นม   แมว 

จาํ 

   

12.  คาํใดทีเป็นคาํทีมีตวัสะกดอยูใ่นมาตราแม่กม  จาํ    
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สาระการเรียนรู้ ข้อสอบ ประเภท คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.  ลม้      

ข.  ยนื      

ค.  ป้าย 

13.  ขอ้ใดมีคาํทีสะกดในมาตราแม่ เกย  
ก.  ยาขม    

ข.  กระต่าย    

ค.  โอ่งนาํ 

จาํ 

   

14.  คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ เกย 

ก.  หอยลาย    

ข.  นาํซึม    

ค.  วงิแข่ง 

จาํ 

   

15.  คาํใด ไม่ได้สะกดดว้ยมาตราแม่ เกย  
ก.  เขีย    

ข.  ต่อย    

ค.  เลือย 

จาํ 

   

16. ขอ้ความนีมีคาํทีอยูใ่นมาตราแม่ เกย กีคาํ                     
 

 

ก.  3  คาํ    

ข.  4  คาํ    

ค.  5  คาํ 

เขา้ใจ 

   

17.  ตวั  ย  ในขอ้ใดไม่ใช่ตวัสะกด 
ก.  เตีย    

ข.  ช่วย    

ค.  กอ้ย 

จาํ 

   

18. ขอ้ใดสะกดดว้ยมาตรา แม่เกย ทุกพยางค ์ 
ก.  กินอิม    

ข. ร้อยดา้ย    

ค.  สองกอง 

เขา้ใจ 

   

19.  แม่เกยเป็นมาตราตวัสะกดทีใชพ้ยญัชนะใดเป็น
ตวัสะกด  

เขา้ใจ 
   

ยายสร้อยชอบดืมนาํใบเตยและนาํออ้ย 
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สาระการเรียนรู้ ข้อสอบ ประเภท คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.  บ      

ข.  ย      

ค.  น 
20.  ขอ้ใดมีตวัสะกดต่างจากขอ้อืน  

ก.  ใบเตย     

ข.  ตายาย    

ค.  มะนาว 

เขา้ใจ 

   

21.  คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ เกอว 

ก.  ครัว    

ข.  ถวั    

ค.  แกว้ 

จาํ 

   

22. ประโยคนีมีคาํในมาตราแม่ เกอว กีคาํ 
 

   
 

 

ก.  2  คาํ    

ข.  3  คาํ    

ค.  4  คาํ 

เขา้ใจ 

   

23.  คาํคู่ใดไม่ใช่คาํทีอยูใ่นมาตราแม่ เกอว 

ก.  แถว  เขียว    

ข.  หิว  วา่ว    

ค.  ววั  รัว 

จาํ 

   

24.  คาํในขอ้ใดไม่มคีาํสะกดในมาตราแม่ เกอว 
ก.  ขา้วเหนียว   

ข.  คน้ควา้    

ค.  ผิวขาว 

จาํ 

   

25.  เติมคาํในมาตราแม่ เกอว คาํใดในประโยคจึงจะ
ถูกตอ้ง 

 

 

นาํไปใช ้

   

ชาวนาใชเ้คียวเกียวขา้ว 

คุณยายตาํนาํพริกใส่กุง้แห้ง  เติมนาํตาลและบีบมะนาวให้มี__ 
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สาระการเรียนรู้ ข้อสอบ ประเภท คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

 ก.  รสชาติ    

ข.  รสอร่อย    

ค.  รสเปรียว 
2. การบอก
ความหมายของ
คาํทีมี ง ว ย ม 
เป็นตวัสะกดได้
ถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  อมยมิ เป็นคาํในมาตราตวัสะกดแม่ใด  

ก.  แม่กง     

ข.  แม่กม     

ค.  แม่เกย 

เขา้ใจ 

   

27.  มาตราแม่ เกย หมายถึง  

ก.  คาํทีไม่มีตวัสะกด   

ข.  คาํทีมีตวั ง เป็นตวัสะกด  

ค.  คาํทีมีตวั ย เป็นตวัสะกด 

เขา้ใจ 

   

28. คาํวา่ “นิว” ตวัสะกดอยูใ่นมาตราใด 

ก.  แม่ เกอว    

ข.  แม่ กด   

ค.  แม่ กน 

จาํ 

   

29.  มาตราแม่ เกอว หมายถึง  

ก. คาํทีไม่มีตวัสะกด  

ข. คาํทีมีตวั ม  เป็นตวัสะกด  

ค. คาํทีมีตวั ว เป็นตวัสะกด 

เขา้ใจ 

   

30.  หนาวแล้ว  เป็นคาํในมาตราตวัสะกดแม่ใด  

ก. แม่เกอว     

ข. แม่กม     

ค. แม่เกย 

เขา้ใจ 

   

3. การเขียนคาํที
ใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

31.  ชือของใชข้อ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กง 

ก.  ดินสอ    

ข.  ชอ้นสอ้ม    

ค.  กระโปรง 

เขา้ใจ 
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สาระการเรียนรู้ ข้อสอบ ประเภท คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

และคาํง่าย ๆใน
ภาษาไทยไดถู้ก
ความหมาย  

32. ชือสตัวใ์นขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กง 

ก.  งู     

ข.  ชา้ง    

ค.  เสือ 

เขา้ใจ 

   

33.  “เขาเดนิ______หน้าไปทสีนาม”   ควรเติมคาํใดลงใน
ช่องวา่งใหส้อดคลอ้งมาตรา แม่ กง 

ก.  มุ่ง     

ข.  ทาง    

ค.  ตาม 

นาํไปใช ้

   

34.  ชือภาชนะขอ้ใดตวัสะกดอยูใ่นมาตราแม่ กม  
ก.  ถว้ย    

ข.  หมอ้   

ค.  ตุ่ม 

จาํ 

   

35.  คาํในขอ้ใดสะกดดว้ยมาตราแม่ กม  
ก.  วอ่งไว    

ข.  อุย้อา้ย    

ค.  ตว้มเตียม 

จาํ 

   

36. “น้องจุ๋มเป็นหวดัจะมอีาการอย่างไร”คาํใดอยูใ่น
มาตราแม่ กม 

ก.  จาม    

ข.  ไอ     

ค.  หอบ 

นาํไปใช ้

   

37.  “น้องแต๋มชอบดมืนมรสส้ม”   ประโยคนีมีคาํทีสะกด
ใน                     
มาตราแม่ กมกีคาํ 
ก.  3  คาํ    

ข.  4  คาํ    

ค.  5  คาํ 

นาํไปใช ้
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สาระการเรียนรู้ ข้อสอบ ประเภท คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

38. พยญัชนะทีขีดเสน้ใตใ้นขอ้ใดเป็นตวัสะกด 

ก.  นอ้ย    

ข.  นอ้ย    

ค.  นอ้ย 

เขา้ใจ 

   

39. ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราแม่ เกอว 

ก.  เสียม    

ข. ฉิง     

ค. แกว้ 

จาํ 

   

4.การประสม
พยญัชนะและ
สระเป็นคาํได ้

 

 

40. จากรูป    อ่านวา่อยา่งไร  

 

 

ก.  ดอ - อา - วอ - ดาว  

ข.  ดอ - อา - ดาว  

ค.  อา - ดอ - วอ - ดาว 

เขา้ใจ 

   

 
 

 

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม.................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
       ลงชือ………………………………………..                                  

                                                                                                                     (                                                    ) 
                                                                                                                                          ผูป้ระเมิน 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา  
เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

 

ตอนท ี 1   คําชีแจงในการตอบแบบวดัความพงึพอใจ 

 1.1 แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการ
เขียน    สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

จะสอบถามเกียวกบัท่าทีหรือความรู้สึกของนกัเรียนต่อแบบฝึกเพือพฒันาทกัษะ ขอให้นกัเรียนทุก
คนตอบตามท่าทีหรือความรู้สึกอนัแทจ้ริงเพือประโยชน์ต่อการศึกษา 
 1.2  แบบสอบถามวดัความพึงใจต่อแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ จะไม่นาํไปเป็น
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนเพราะไม่มีคาํตอบทีถูกหรือผิดแต่
อยา่งใด  
 

ตอนท ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคํา เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

 2.1  แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะ       
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 
1 มีทงัหมด 3 ขอ้ 

 2.2 ให้ผูเ้รียนกาเครืองหมาย ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความรู้สึกหรือท่าทีของนกัเรียน
ต่อแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด   สําหรับนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 1 เพียงขอ้ละหนึงช่องเท่านนั   
               2.3 ความหมายของระดบัคะแนน คือ      
   3  =  พึงพอใจมาก          

              2  =   พึงพอใจปานกลาง              

                      1  =   พึงพอใจนอ้ย 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทมีต่ีอการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคดิ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 

 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ ความรู้สึก 

พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย 

1. ด้านความพงึพอใจของนักเรียนต่อบรรยากาศ 

การเรียน 

1.1 นกัเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนดว้ยแบบ 

ฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนี 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. ด้านความพงึพอใจของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึก 

ทกัษะการเขียน 

      2.1  นกัเรียนชอบเนือหา และภาษาทีใชใ้นแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดคาํนี 

 

 
 

 

 
 

 

 

     2.2  รูปเล่มของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมี
ความน่าสนใจ 
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ประเดน็ ความรู้สึก 

พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย 

      2.3  นกัเรียนชอบกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนสะกด 

คาํชุดนี 

 

 
 

 

 
 

 

 

      2.4  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนีมี          
การวดัผลประเมินผลเหมาะสม 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.  ด้านประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา 
 

    3.1  นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกทกัษะชุดนีมีประโยชน์ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    3.2  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนีมีความ
เหมาะสม 
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แบบประเมินแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคํา  เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 

 

คาํชีแจง 
 โปรดพิจารณาแบบสอบถาม และให้คะแนนความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 

   ความหมายของคะแนน 

   ให้คะแนนเท่ากบั +1 เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

   ให้คะแนนเท่ากบั   0   เมือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

    ให้คะแนนเท่ากบั  -1   เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

รายการประเมิน 
คะแนนพิจารณา ขอ้เสนอแนะ

เพิมเติม +1 0 -1 

1.  ด้านความพงึพอใจของนักเรียนต่อบรรยากาศการเรียน 

     1.1 นกัเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํชุดนี 

    

2.  ด้านความพงึพอใจของนักเรียนทมีต่ีอแบบฝึก 

      2.1  นกัเรียนชอบเนือหา และภาษาทีใชใ้นแบบฝึกทกัษะการ
เขียนสะกดคาํนี 

    

      2.2  รูปเล่มของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํมีความ
น่าสนใจ 

    

      2.3  นกัเรียนชอบกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนี     

      2.4  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํชุดนีมีการวดัผล
ประเมินผลเหมาะสม 

    

3.  ด้านประโยชน์ของแบบฝึกทักษะการเขยีนสะกดคาํ 
 3.1  ความรู้ทีไดรั้บจากบทเรียนสามารถนาํไปประยกุต ์

ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

    

      3.2  นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกชุดนีมีประโยชน์     

 

ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 1  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงั

ความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
 

คาํชีแจง  ใหท่้านพิจารณาวา่แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง  มีความเหมะสมในดา้นต่าง ๆ 
ตามทีกาํหนดให้หรือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย   ลงในช่องว่าง “คะแนนการพิจารณา”  
ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

  +1        คือ     แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง มีความเหมาะสม 

   0 คือ ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง มีความเหมาะสม 

 -1 คือ     แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง ไม่มีความเหมาะสม 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
   

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย    

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน    

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

   

5. มีความยากง่ายพอสมควร    

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบันกัเรียน    

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

   

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ 

    ดว้ยตนเอง 

   

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก    

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้ยงิขึน    
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รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านการวดัประเมนิผล 

11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา    

 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
                                                                                           ลงชือ........................................................ 
                                                                                                   (.......................................................) 

                                                                                                 ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 2  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใช้

แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
 

คาํชีแจง  ใหท่้านพิจารณาวา่แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว  มีความเหมะสมในดา้นต่าง ๆ 
ตามทีกาํหนดให้หรือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย   ลงในช่องว่าง “คะแนนการพิจารณา”  
ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

  +1        คือ    แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว มีความเหมาะสม 

   0 คือ ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว มีความเหมาะสม 

  -1 คือ     แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว ไม่มีความเหมาะสม 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
   

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย    

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน    

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

   

5. มีความยากง่ายพอสมควร    

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบันกัเรียน    

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

   

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ 

    ดว้ยตนเอง 

   

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก    

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้ยงิขึน    
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รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านการวดัประเมนิผล 
11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา    

 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
                                                                                           ลงชือ........................................................ 
                                                                                                   (.......................................................) 

                                                                                                ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 3  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงั

ความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
 

คาํชีแจง  ใหท่้านพิจารณาวา่แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย  มีความเหมะสมในดา้นต่าง ๆ 
ตามทีกาํหนดให้หรือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย   ลงในช่องว่าง “คะแนนการพิจารณา”  
ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

  +1       คือ    แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย มีความเหมาะสม 

   0 คือ ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย มีความเหมาะสม 

 -1 คือ    แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย ไม่มีความเหมาะสม 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
   

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย    

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน    

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

   

5. มีความยากง่ายพอสมควร    

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบันกัเรียน    

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

   

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ 

    ดว้ยตนเอง 

   

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก    

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้ยงิขึน    
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รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านการวดัประเมนิผล 

11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา    

 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
                                                                                           ลงชือ........................................................ 
                                                                                                   (.......................................................) 

                                                                                      ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 4  เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงั

ความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 
 

คาํชีแจง  ใหท่้านพิจารณาวา่แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม  มีความเหมะสมในดา้นต่าง ๆ 
ตามทีกาํหนดให้หรือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย   ลงในช่องว่าง “คะแนนการพิจารณา”  
ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

  +1        คือ   แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม มีความเหมาะสม 

   0 คือ  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม มีความเหมาะสม 

  -1 คือ   แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม ไม่มีความเหมาะสม 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัเนือหา 
   

2. ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย    

3. ระบุพฤติกรรมทีตอ้งการวดัไดช้ดัเจน    

ด้านเนือหาสาระ 

4. เวลาทีใชส้อนเหมาะสม 

   

5. มีความยากง่ายพอสมควร    

6. น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบันกัเรียน    

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

   

8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ 

    ดว้ยตนเอง 

   

9. เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก    

10. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้ยงิขึน    

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

ด้านการวดัประเมนิผล 

11. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

12. วดัประเมินผลครอบคลุมเนือหา    

 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
                                                                                           ลงชือ........................................................ 
                                                                                                   (.......................................................) 

                                                                                             ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง 

 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด   
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

 

คาํชีแจง  ใหท่้านพิจารณาวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง มีความ    เหมะสมในดา้น
ต่าง ๆ ตามทีกาํหนดให้หรือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย       ลงในช่องว่าง “คะแนนการ
พิจารณา”  ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

 

  +1       คือ    แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง  มีความเหมาะสม 

  0 คือ ไม่แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง  มีความเหมาะสม 

 -1 คือ     แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กง ไม่มีความเหมาะสม 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

1. จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

   

1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน    
2. เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

   

2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้    
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน    
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ    
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์    
3. รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

   

3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม    
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั    
4. การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

   

4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ สวยงาม    
4.3  คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย    
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รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

5. การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   

5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม    
 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  

                                                                                            
ลงชือ........................................................ 

                                                                                                   (.......................................................) 
                                                                                             ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว 

 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด   
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

 

คาํชีแจง  ใหท่้านพิจารณาวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว มีความ    เหมะสมใน
ดา้นต่าง ๆ ตามทีกาํหนดใหห้รือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย       ลงในช่องวา่ง “คะแนนการ
พิจารณา”  ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

 

  +1      คือ    แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว มีความเหมาะสม 

  0 คือ ไม่แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว มีความเหมาะสม 

 -1 คือ    แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกอว ไม่มีความเหมาะสม 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

1. จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

   

1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน    
2. เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

   

2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้    
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน    
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ    
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์    
3. รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

   

3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม    
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั    
4. การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

   

4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ สวยงาม    
4.3  คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย    
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รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

5. การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   

5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม    
 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  

 

                                                                                           ลงชือ........................................................ 
                                                                                                   (.......................................................) 

                                                                                             ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย 

 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

 

คําชีแจง  ให้ท่านพิจารณาวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย มีความ    เหมะสมใน
ดา้นต่าง ๆ ตามทีกาํหนดใหห้รือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย       ลงในช่องวา่ง “คะแนนการ
พิจารณา”  ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

 

  +1       คือ    แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย มีความเหมาะสม 

  0 คือ ไม่แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย มีความเหมาะสม 

 -1 คือ    แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ เกย ไม่มีความเหมาะสม 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

1. จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

   

1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน    
2. เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

   

2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้    
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน    
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ    
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์    
3. รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

   

3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม    
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั    
4. การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

   

4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ สวยงาม    
4.3  คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย    
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รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

    
5. การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   

5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม    
 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  

 

                                                                                           ลงชือ........................................................ 
                                                                                                   (.......................................................) 

                                                                                             ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เชียวชาญกบัแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดคาํ 
เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม 

 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  โดยใชแ้ผนผงัความคิด  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

 

 

คําชีแจง  ให้ท่านพิจารณาวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม มีความ    เหมะสมใน
ดา้นต่าง ๆ ตามทีกาํหนดใหห้รือไม่ แลว้เขียนผลการพิจาณา โดยขีดเครืองหมาย       ลงในช่องวา่ง “คะแนนการ
พิจารณา”  ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี 

 

  +1      คือ    แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม มีความเหมาะสม 

  0 คือ ไม่แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กม มีความเหมาะสม 

 -1 คือ     แน่ใจวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด แม่ กมไม่มีความเหมาะสม 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

1. จุดประสงค์ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา       

   

1.2  ภาษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน    
2. เนือหา 
2.1  เนือหาครอบคลุมตวัชีวดั 

   

2.2  เนือหามีคุณค่าสาํหรับการเรียนรู้    
2.3  เนือหาเหมาะสมกบัวยันกัเรียน    
2.4  ความยากง่ายพอเหมาะ    
2.5  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์    
3. รูปแบบ 
3.1. รูปเล่มน่าสนใจ และจูงใจนกัเรียน 

   

3.2  ภาพประกอบมีความเหมาะสม    
3.3  กิจกรรมมีความต่อเนืองเป็นลาํดบั    
4. การใช้ภาษา 
4.1  ตวัอกัษรชดัเจน 

   

4.2  การวางตาํแหน่งเนือหา รูปภาพ สวยงาม    
4.3 คาํชีแจงมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย    
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รายการประเมนิ 
คะแนนการพจิารณา 

+1 0 -1 

5. การประเมนิผล  

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   

5.2. จาํนวนแบบทดสอบเหมาะสม    
 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 

                                                                                           ลงชือ........................................................ 
                                                                                                   (.......................................................) 

                                                                                             ผูป้ระเมิน 
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         แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 1 

หน่วยการเรียนรู้ท ี6 เมอืงหลวงของไทย                                         ชันประถมศึกษาปีท ี 1 

 เรือง  มาตราตัวสะกด แม่ กง                                                                       เวลา  3  ชัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 

ท .      ป. /  อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง และขอ้ความสันๆ 

 ป. /  บอกความหมายของคาํ และขอ้ความทีอ่าน 

 ป. /  ตอบคาํถามเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

      ท 2.1   ป.1/2         เขียนสือสารดว้ยคาํและประโยคง่าย ๆ และเขียนคาํไดถู้กความหมาย 

           ป.1/3         มีมารยาทในการเขียนและมีทกัษะการเขียน 

ท 3.    ป. /2 ตอบคาํถามและเล่าเรืองทีฟังและดูทงัทีเป็นความรู้และความบนัเทิง      
 ท .      ป. /2        เขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํ  
2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

 การอ่านออกเสียงคาํ ขอ้ความ เรืองสัน อ่านและเขียนสะกดคาํทีประสมกบัสระ คาํทีมีตวัสะกด
ในมาตราแม่กง และบอกความหมายของคาํทีอ่านและเขียน  
. สาระการเรียนรู้ 

.  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 เนือหาเรือง การอ่านและเขียนสะกดคาํ ในมาตราตวัสะกดแม่ กง จากหนงัสือเรียนสาระ   
การเรียนรู้พืนฐานภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1 และบญัชีคาํ
พนืฐาน จาํนวน 20 คาํดงันี คือ กางเกง เข่ง ฉิง ชา้ง ชิงชา้ แตงโม เตียง ถุง ทาแป้ง นงั ใบตอง มะเฟือง 

มุง้ ยงุ รุ้ง ร้องเพลง ลา้งมือ วงิแข่ง โอ่งนาํ อ่างนาํ 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน 

- 
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการสือสาร 

4.2 ความสามารถในการคิด 

- ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 



201 
 

 

- ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

- กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. มีวนิยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมนัในการทาํงาน 

4. รักความเป็นไทย 

6.  ชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
      -  ผลงานชินที 1  เรือง การประสมคาํ (เขียนและอ่านสะกดคาํทีประสมพยญัชนะกบัสระทีมี
ตวัสะกด มาตรา แม่ กง 
7. กจิกรรมการเรียนรู้   (วธีิสอนโดยเนน้กระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม) 
   นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                 
       กจิกรรมท ี1  มาตราตัวสะกด แม่ กง                                           เวลา 3 ชัวโมง 
 

 1. ขันนําเข้าสู่บทเรียน         

1.1  นาํเขา้สู่บทเรียนโดยครูใหน้กัเรียนร้องเพลงชา้ง 1 จบ แลว้สนทนาร่วมกนั 

กบันกัเรียนวา่ นกัเรียนเคยร้องเพลงชา้งแลว้หรือยงั ครูติดแผนภูมิ “เพลงชา้ง” บนกระดานดาํ 
1.2  ใหน้กัเรียนอ่านเนือร้อง “เพลงชา้ง” 

1.3  นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรค และนกัเรียนร้องเพลงชา้งพร้อมกนัอีกครังหนึง 

1.4  ครูถามนกัเรียนวา่คาํวา่ “เพลงชา้ง” มีตวัพยญัชนะตวัใดเป็นตวัสะกด 

  2.  ขนัสอน 
2.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนากนั เรือง มาตราตวัสะกด แม่กง คือ มาตรา 

ตวัสะกดทีใช ้“ง” เป็นตวัสะกด และเมือ แม่ กง สะกดกบัคาํใดก็จะอ่านออกเสียง “ง” สะกด เช่น ฉิง 
ลิง หอ้ง แข่ง วงิ  เป็นตน้ 
       2.2. สอบถามนกัเรียนวา่ “นอกจากคาํทีครูยกตวัอยา่งไป นกัเรียนคิดวา่มีคาํใดอีก
บา้ง ทีอยูใ่นแม่ กง” 

2.3 ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรือง คาํทีมี 
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ตวัสะกดในมาตราแม่ กง ในหนังสือเรียน   และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรม “มาบอก
ตวัสะกด”  โดยครูชูบตัรคาํทีเวน้ช่องวา่งตรงตวัสะกดไว ้ ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคิดหาตวัสะกดมาเติม
ในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง กลุ่มใดทีเติมไดเ้ร็วทีสุด และถูกตอ้ง จะไดค้าํละ 1 คะแนน เมือจบเกมกลุ่มทีได้
คะแนนรวมมากทีสุดจะเป็นฝ่ายชนะ   

2.4 นกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัของเรือง คาํทีมีตวัสะกดในมาตราแม่กง  
2.5 ครูใหน้กัเรียนทาํใบงาน เรือง การประสมคาํ ดงันี 

1) ประสมคาํจากภาพ สระ และวรรณยกุตที์กาํหนด แลว้เขียนคาํลงใน 

ช่องวา่ง ดว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดั  
2.6 ครูนาํเสนอความรู้ใหม่ เกียวกบัเรือง แผนผงัความคิด (Mind Mapping) แบบใย 

แมงมุม คาํทีมีตวัสะกดในมาตราแม่ กงโดยร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของอ่านและการเขียน
ตวัสะกด ดว้ย ง จนนกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ 

2.7 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดและเขียนคาํทีมีตวัสะกดในมาตราแม่กง แลว้สรุปเป็น 

แผนผงัความคิด (Mind Mapping) แบบใยแมงมุม แลว้ฝึกอ่านคาํ 
  3.  ขันสรุป 

3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายประเด็นปัญหา แลว้ร่วมกนัสรุปเป็นองคค์วามรู้
3.2  ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํเป็นรายบุคคล 

8.  สือและแหล่งเรียนรู้ 

 8.1  สือการเรียนรู้ 
  1)  แผนภูมิเพลงชา้ง 

 2)  หนงัสือเรียน ภาษาไทย (หลกัภาษาและการใชภ้าษา)  ป.  

 3)  บตัรคาํ จาํนวน 20 คาํ ดงันี คือ กางเกง เข่ง ฉิง ชา้ง ชิงชา้ แตงโม เตียง ถุง ทาแป้ง 

นงั ใบตอง มะเฟือง มุง้ ยงุ รุ้ง ร้องเพลง ลา้งมือ วงิแข่ง โอ่งนาํ อ่างนาํ 
 4)  ใบงาน เรือง การประสมคาํ 
 5)  แผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

 7)  แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
  8.2  แหล่งการเรียนรู้ 

           1)  หอ้งสมุด 
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9. การวดัและการประเมนิผล 

         9.   การประเมินก่อนเรียน 

               นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 6   
9.2  การประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 1)   การประสมคาํและอ่านออกเสียงสะกดคาํ 
 )   การตงัคาํถาม และตอบคาํถาม 

  ) ใบงาน เรือง การประสมคาํ 
  ) สังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 

  5) สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  
  )   สังเกตการนาํเสนอผลงานทีหนา้ชนัเรียน 
9.   การประเมินหลงัเรียน 

       นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  
        9.   การประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  1)    ประเมินชินงานที   เรือง การประสมคาํ 
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แบบประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
เรือง การประสมคาํ  (ชินงานที ) 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

ด ี( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง ( ) 
1. การเขียนคาํ  
 

เขียนคาํทีมีตวัสะกดใน
มาตราแม่ กง ไดถู้กตอ้ง  

3 คาํขึนไป 

เขียนคาํทีมีตวัสะกดใน
มาตราแม่ กง ไดถู้กตอ้ง  

-  คาํ 

เขียนคาํทีมีตวัสะกดใน
มาตราแม่ กง ไดถู้กตอ้ง
นอ้ยกวา่ 1 คาํ 

. การเขียนสะกดคาํ เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง  
3 คาํขึนไป 

เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง  
5-6 คาํ 

เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง 
นอ้ยกวา่ 1 คาํ 

. การบอกความหมาย 
 ของคาํ 

บอกความหมายของคาํได้
ถูกตอ้ง 3 คาํขึนไป 

บอกความหมายของคาํได้
ถูกตอ้ง -  คาํ 

บอกความหมายของคาํได้
ถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 1 คาํ 

. ความรับผดิชอบ 

 

ค่อนขา้งตงัใจทาํงาน และ
ส่งงานตามกาํหนดเวลา 

ค่อนขา้งตงัใจทาํงาน แต่
ส่งงานชา้กวา่กาํหนดเวลา
เลก็นอ้ย 

ไม่ตงัใจทาํงาน หรือส่ง
งานชา้กวา่กาํหนดเวลา
มาก 

 
 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 ขึนไป ดี 
5-  พอใช ้

ตาํกวา่ 4 ปรับปรุง 
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บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการเรียนรู้ทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน  
…………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………….… 

 ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………..… 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 

…………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………….…..…………………

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………...………… 

 

ลงชือ…………………………………….. 

          ( ...............................................) 
       ตาํแหน่ง  ครู  ……………………….   

วนัที……เดือน……………..พ.ศ………. 
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ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา 

                                            เรือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด 
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แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํตามมาตราตวัสะกดชันประถมศึกษา      
ปีที  ๑ จดัทาํขึนเพือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการฝึกทกัษะ ทางการเขียนโดยยึด
หลกัการผูเ้รียนเป็นสาํคญั ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือนาํไปสู่การเรียนรู้
อย่างมีความสุขของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนรักการเรียนสนุกกบัการเรียน เพือให้
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตาม หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยงิวา่นวตักรรมทางการศึกษาชินนีจะเป็นประโยชน์
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่มากกน็อ้ย 

หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ขออภยัไว ้ณ ทีนีดว้ย

คาํนํา 
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แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด ชนัประถมศึกษา ปี
ที ๑  แบ่งเป็น ๔ แบบฝึก ดงันี  แบบฝึกชุดที ๑ มาตรา แม่ กง  แบบฝึกชุดที ๒ 
มาตรา แม่ เกอว   แบบฝึกชุดที ๓ มาตรา แม่เกย  แบบฝึกชุดที ๔ มาตรา แม่กม 
โดยนาํคาํใหม่  คาํยากจากหนงัสือเรียนภาษาไทย  (หลกัภาษาและการใชภ้าษา) 
ชนัประถมศึกษาปีที ๑ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   รวมทงัคาํจาก
บญัชีคาํพืนฐาน  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ ทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดมาจดัทาํ
ขึน  เพือใชเ้ป็นนวตักรรมประกอบ การฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง  มาตรา
ตวัสะกด ของชนัประถมศึกษาปีที ๑   
รายละเอยีดเกยีวกบัแบบฝึก 

 ๑.  แบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด  ชนั
ประถมศึกษา ปีที ๑    ประกอบดว้ย 

  *  ชือเรือง 

  *  คาํนาํ 
           *  คาํชีแจง 

  *  สารบญั 
  *  วตัถุประสงค ์

  *  แบบทดสอบก่อนเรียน   
  *  กิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
  *  แบบทดสอบหลงัเรียน 
   

 

คาํชีแจง 
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 ๒.  แบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกด  มีรูปแบบการจดักิจกรรม ดงันี 
 *    เขียนอกัษรแทนภาพแลว้เขียนคาํลงในช่องวา่ง 

 *   นาํคาํทีกาํหนดใหเ้ติมลงในช่องวา่งใหมี้ความหมายตรงกบัภาพ 

 *      โยงเสน้จบัคู่คาํใหมี้ความหมายแลว้เขียนคาํลงในช่องวา่ง 

 *   เขียนแผนทีความคิดมาตราตวัสะกด 
 *   ดูภาพ เรียงตวัอกัษรใหมี้ความหมายตรงกบัภาพ   
 *   เขียนคาํทีมีสระและตวัสะกดเหมือนคาํทีกาํหนดให ้

 *   เขียนคาํใหม่ต่อจากคาํทีกาํหนดให ้

 *   อ่านปริศนาคาํทายแลว้เขียนคาํลงในช่องวา่ง 

 *  เติมคาํลงในช่องวา่งและวาดภาพประกอบ 

 * เรียงคาํใหเ้ป็นประโยคเขียนลงในช่องวา่ง 

 *   เขียนประโยคโดยใชค้าํแทนภาพ  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

 

 

 

 ๓.  การทาํแบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ   ควรปฏิบติัดงันี 
 *  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  จาํนวน  ๒๐  ขอ้ 

  *  ตรวจคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

  *  ศึกษารายละเอียดลกัษณะของแบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียน            
สะกดคาํ    
  *  ทาํแบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ  กิจกรรมฝึกที ๑               
เรียงตามลาํดบัไปจนถึงกิจกรรมฝึกที ๕ 

  *  เมือทาํแบบฝึกแต่ละแบบฝึกเสร็จแลว้ ควรใหค้รูผูส้อนตรวจสอบ
พร้อมทงัใหค้าํแนะนาํและแกไ้ข  หากทาํขอ้ใดผดิพลาด 
  *  ตรวจคาํตอบแบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
  *  ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
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สารบัญ 
 

                        หนา้ 
คาํนาํ              ๑ 
คาํชีแจง                                                                                                           ๒ 
สารบญั                                                                                                           ๕ 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้          ๖ 
แบบทดสอบก่อนเรียน          ๗ 
กิจกรรมฝึกพฒันาทกัษะที ๑ - ๕ มาตรา แม่ กง                 ๑๑ 
กิจกรรมฝึกพฒันาทกัษะที ๑ – ๕ มาตรา แม่ เกอว                      ๒๑ 
กิจกรรมฝึกพฒันาทกัษะที ๑ – ๕ มาตรา แม่ เกย            ๓๕ 
กิจกรรมฝึกพฒันาทกัษะที ๑ – ๕ มาตรา แม่ กม            ๔๖ 
แบบทดสอบหลงัเรียน                ๕๘ 
รายการอา้งอิง                 ๖๒ 
ภาคผนวก                  ๖๓ 
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วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
 

 แบบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํเรือง  มาตราตวัสะกด         
จดัทาํขึนโดยมีจุดประสงค ์ดงันี 

๑. นกัเรียนเขียนคาํ ทีมีตวัสะกดในมาตรา แม่ กง  แม่ เกอว แม่ เกย       
แม่ กม ได ้

๒. นกัเรียนเลือกคาํในมาตรา แม่ กง  แม่ เกอว แม่ เกย แม่ กม ได ้

๓. นกัเรียนเขียนแจกลูกคาํในมาตรา แม่ กง  แม่ เกอว แม่ เกย แม่ กม ได ้

๔. นกัเรียนเขียนสะกดคาํในมาตรา แม่ กง  แม่ เกอว แม่ เกย แม่ กม ได ้

๕. นกัเรียนประสมคาํเป็นคาํใหม่ โดยใชค้าํในมาตรา แม่ กง  แม่ เกอว  
แม่ เกย แม่ กม ได ้

๖. นกัเรียนเติมคาํในประโยค โดยใชค้าํในมาตรา แม่ กง  แม่ เกอว      
 แม่ เกย แม่ กม ได ้
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนเครืองหมาย   ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบ 

ทีถูกตอ้ง 
 

๑.  ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราแม่ กง 

 ก.  หวัปลี   ข.  กา้งปลา   ค.  หวัหนา้ 
 

๒.  คาํในขอ้ใดไม่ใช่คาํในมาตราแม่ กง 
 ก.  นาํคา้ง   ข.  ดอกแกว้   ค.  ร้องเพลง 
 

๓.   ขอ้ใดสะกดดว้ยมาตรา แม่กง ทุกพยางค ์ 
ก.  ทองแดง   ข.  ผกับุง้   ค.  หุงขา้ว 
 

๔.  คาํวา่ “แปรง” พยญัชนะใดเป็นตวัสะกด  
ก.  ง    ข.  ร    ค.  ป 
 

๕.  ขอ้ความนีมีคาํทีอยูใ่นมาตราแม่ กง กีคาํ 
   
 
 

ก.  ๑  คาํ   ข.  ๒  คาํ   ค.  ๓  คาํ 

 แบบทดสอบก่อนเรียน 

วนันีทอ้งฟ้าปลอดโปร่ง 
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๖.  คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ เกอว 

 ก.  ครัว   ข.  ถวั   ค.  แกว้ 
 

๗.  ประโยคนีมีคาํในมาตราแม่ เกอว กีคาํ 
   
 
 

ก.  ๒  คาํ   ข.  ๓  คาํ   ค.  ๔  คาํ 
 

๘.  จากรูป    อ่านวา่อยา่งไร  

ก.  ดอ - อา - วอ - ดาว  

ข.  ดอ - อา - ดาว  

ค.  อา - ดอ - วอ – ดาว 
 

๙.  คาํวา่ “นิว” ตวัสะกดอยูใ่นมาตราใด 

 ก.  แม่ เกอว   ข.  แม่ กด   ค.  แม่ กน 
 

๑๐.  ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราแม่ เกอว 

ก.  เสียม   ข. ฉิง    ค. แกว้ 

 

ชาวนาใชเ้คียวเกียวขา้ว 
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๑๑.  ขอ้ใดมีคาํทีสะกดในมาตราแม่ เกย  
ก.  ยาขม   ข.  กระต่าย   ค.  โอ่งนาํ 
 

๑๒.  คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ เกย 

 ก.  หอยลาย   ข.  นาํซึม   ค.  วิงแข่ง 
 

๑๓.  ขอ้ความนีมีคาํทีอยูใ่นมาตราแม่ เกย กีคาํ                     
 

 
 

ก.  ๓  คาํ   ข.  ๔  คาํ   ค.  ๕  คาํ 
 

๑๔.  มาตราแม่เกย หมายถึง  

ก. คาํทีไม่มีตวัสะกด   

ข. คาํทีมีตวั ง เป็นตวัสะกด  

ค. คาํทีมีตวั ย เป็นตวัสะกด 
 

๑๕.  ตวั  ย  ในขอ้ใดไม่ใช่ตวัสะกด 
ก.  เตีย   ข.  ช่วย   ค.  กอ้ย 
 

๑๖.  คาํคู่ใดมีตวัสะกดมาตราเดียวกนั 

 ก.  ชอบ   ธรรม  ข.  มูม   มาม  ค.  นม   แมว 

 

ยายสร้อยชอบดืมนาํใบเตยและนาํออ้ย 
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๑๗.  คาํใดทีเป็นคาํทีมีตวัสะกดอยูใ่นมาตราแม่กม  

ก.  ลม้    ข.  ยนื    ค.  ป้าย 
 

๑๘.  ชือภาชนะขอ้ใดตวัสะกดอยูใ่นมาตราแม่ กม  
ก.  ถว้ย   ข.  หมอ้   ค.  ตุ่ม 

 

๑๙.  คาํในขอ้ใดสะกดดว้ยมาตราแม่ กม 

ก.  ว่องไว   ข.  อุย้อา้ย   ค.  ตว้มเตียม 
 

๒๐.  “น้องจุ๋มเป็นหวดัจะมีอาการอย่างไร” คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ กม 

ก.  จาม   ข.  ไอ    ค.  หอบ 
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มาตราแม่ กง 

 

ความรู้เรือง  มาตราแม่ กง 
 

 มาตราแม่ กง  คือ  คาํทีมี  ง  เป็นตวัสะกด  มีทงัคาํทีประสมดว้ย
สระเสียงสัน และสระเสียงยาว 

  *  คาํในมาตราแม่ กง  ทีประสมสระเสียงสัน   
เช่น  ลิง  มุง้  กุง้ 

   *  คาํในมาตราแม่ กง  ทีประสมสระเสียงยาว     
เช่น  คาง  เพลง  กลอง 

 

 ตัวอย่างคาํ 
 

    
 

 

 

 ตัวอย่างประโยค 

  *  เก่งสวมกระโปรงสีแดง  
  *  นอ้งชอบดืมนมเพราะทาํใหร่้างกายแขง็แรง 

กวาง  ชา้ง  กลอง  แดง 
แตงโม มะม่วง ร้องเพลง แขง็แรง 
ลาํคลอง กระโปรง กางมุง้ ส่องแสง 
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กจิกรรมฝึกพฒันาทักษะที ๑ 
 

คาํชีแจง  ๑. เขียนอกัษรแทนภาพแลว้เขียนเป็นคาํลงในช่องวา่งและฝึก
อ่าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง 
  

๑.  

๒.  

๓.  

๔.  

โ แ 
◌่

อ 

อ ◌้

โ ◌ู
◌้ า ◌่ า 

เ ◌้

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

กลอ้ง 
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๕. 
  

๖.  

๗.  

๘.  

๙.  

๑๐.  

า 
◌ั

แ ◌็

เ 

◌ื

อ 

อ 

ะ 

แ 

.
ะ ะ 

◌ี เ 

◌าํ 
๑๐.

โ 

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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                                        กจิกรรมฝึกพฒันาทักษะท ี๒ 

 

คาํชีแจง ๑.  โยงเส้นจบัคู่คาํใหมี้ความหมายแลว้เขียนคาํลงในช่องวา่ง 

 

ตวัอยา่ง   ตาํ * *  ชา้ 
 

 ๑. ชิง * *  ลึง 
 

 ๒. ลูก * *  มือ 
 

 ๓. อึง * *                แรง 
 

 ๔. ลา้ง * * โป่ง 
 

 ๕ แขง็ * *  กอง 
 

 ๖. กระ * *  อ่าง 
 

 ๗. สี * *            เฟือง 
  

 ๘. ลอง * *            โม 
 

 ๙. มะ * *            โปรง 
 

    ๑๐.   แตง        *        *   แดง   

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

_________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

ตาํลึง 
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ส้ม

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                         กจิกรรมฝึกพฒันาทักษะที ๓ 
 

คาํชีแจง ๑.  นาํชือผลไมที้สะกดดว้ยมาตรา แม่ กง มาเติมลงในช่องวา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงโม
 
 
 
 
 
 

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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 ๒.  จงเลือกคาํทีตรงขา้มกบัคาํทีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 
 

 

 

 
 

 

ตวัอยา่ง 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพง  กวา้ง  ดงั     
ล่าง  บาง  แหง้ 

 

๑.   หนา 
  

   

๒.    ถูก 
 

 

๓.  เงียบ 
 

 

๔.   บน 
 

 

๕.  เปียก 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

 

กวา้ง แคบ 
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กจิกรรมฝึกพฒันาทักษะที ๔ 
 

คาํชีแจง  ๑.  เติมตวัอกัษรลงในช่องวา่งใหถ้กูตอ้ง 

ตวัอยา่ง 

  

 

   

 ะ ม ว  

 

 

 น ั  สื อ 

  

 

 

 

 

แ   ก ว า 
 

 

สิ  โ ต 

 

อึ ง อ่ า ง 

   
ถุ  เ  า 
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 ๒.  เขียนประโยคโดยใชค้าํแทนภาพและฝึกอ่าน  
 

๑.  คุณยายชอบกิน            มาก 

 

 _________________________________________________________________________________ 

  
 _________________________________________________________________________________ 

 ๒.  แม่ไปซือ       ทีตลาดนดั 
 ___________________________________________________________________________________ 

  
 ___________________________________________________________________________________  

 

 ๓.  อุ๋งอิงใส่           สีแดงไปเทียว 
 ___________________________________________________________________________________ 

  
 ___________________________________________________________________________________  

 

 ๔.     เป็นสตัวบ์กทีตวัใหญ่ทีสุด 
 ___________________________________________________________________________________ 

  
 ___________________________________________________________________________________  

 

 ๕.  ฉนัชอบรับประทาน                นาํดอกไม ้
 

 ___________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________

_____________________

น                

          

____________________
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                           กจิกรรมฝึกพฒันาทักษะที ๕ 
 

คาํชีแจง ๑.  ใหน้กัเรียนระบายสีคาํทีมี ง สะกด จากแผนผงัความคิด 

มาตรา แม่ กง 
 

 

                                                 งวัเงีย 

                      กุง้                                             งาม 
 

  

                                                                                                              ลุง         
                                                      คาํทีมี ง สะกด 

     มะเฟือง     งาขาว 

 

          ยงุ                                                                             นกยงู 
 

                             ลา้ง                                          งาน 

 

                                   งาชา้ง          เงา           แป้ง 

 แตงกวา 

   ถุงเทา้ 
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนเครืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบ 

ทีถูกตอ้ง 
 

๑.  คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ เกอว 

 ก.  ครัว   ข.  ถวั   ค.  แกว้ 
 

๒.  ประโยคนีมีคาํในมาตราแม่ เกอว กีคาํ 
   
 
 

ก.  ๒  คาํ   ข.  ๓  คาํ   ค.  ๔  คาํ 
 

๓.  จากรูป    อ่านวา่อยา่งไร  

ก.  ดอ - อา - วอ - ดาว  

ข.  ดอ - อา - ดาว  

ค. อา - ดอ - วอ – ดาว

 แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชาวนาใชเ้คียวเกียวขา้ว 
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๔.  คาํวา่ “นิว” ตวัสะกดอยูใ่นมาตราใด 

 ก.  แม่ เกอว   ข.  แม่ กด   ค.  แม่ กน 
 

๕.  ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราแม่ เกอว 

ก.  เสียม   ข. ฉิง    ค. แกว้ 

๖.  ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราแม่ กง 

 ก.  หวัปลี   ข.  กา้งปลา   ค.  หวัหนา้ 
 

๗.  คาํในขอ้ใดไม่ใช่คาํในมาตราแม่ กง 
 ก.  นาํคา้ง   ข.  ดอกแกว้   ค.  ร้องเพลง 
 

๘.   ขอ้ใดสะกดดว้ยมาตรา แม่กง ทุกพยางค ์ 
ก.  ทองแดง   ข.  ผกับุง้   ค.  หุงขา้ว 
 

๙.  คาํวา่ “แปรง” พยญัชนะใดเป็นตวัสะกด  
ก.  ง    ข.  ร    ค.  ป 
 

๑๐.  ขอ้ความนีมีคาํทีอยูใ่นมาตราแม่ กง กีคาํ 
   
 
 

ก.  ๑  คาํ   ข.  ๒  คาํ   ค.  ๓  คาํ 
 

 

 

 

วนันีทอ้งฟ้าปลอดโปร่ง 
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๑๑.  คาํคู่ใดมีตวัสะกดมาตราเดียวกนั 

 ก.  ชอบ   ธรรม  ข.  มูม   มาม  ค.  นม   แมว 
 

๑๒.  คาํใดทีเป็นคาํทีมีตวัสะกดอยูใ่นมาตราแม่กม  

ก.  ลม้    ข.  ยนื    ค.  ป้าย 
 

๑๓.  ชือภาชนะขอ้ใดตวัสะกดอยูใ่นมาตราแม่ กม  
ก.  ถว้ย   ข.  หมอ้   ค.  ตุ่ม 

 

๑๔.  คาํในขอ้ใดสะกดดว้ยมาตราแม่ กม 

ก.  ว่องไว   ข.  อุย้อา้ย   ค.  ตว้มเตียม 
 

๑๕.  “น้องจุ๋มเป็นหวดัจะมีอาการอย่างไร” คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ กม 

ก.  จาม   ข.  ไอ    ค.  หอบ 

๑๖.  ขอ้ใดมีคาํทีสะกดในมาตราแม่ เกย  
ก.  ยาขม   ข.  กระต่าย   ค.  โอ่งนาํ 
 

๑๗.  คาํใดอยูใ่นมาตราแม่ เกย 

 ก.  หอยลาย   ข.  นาํซึม   ค.  วิงแข่ง 
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๑๘.  ขอ้ความนีมีคาํทีอยูใ่นมาตราแม่ เกย กีคาํ                     
 

 
 

ก.  ๓  คาํ   ข.  ๔  คาํ   ค.  ๕  คาํ 
 

๑๙.  มาตราแม่เกย หมายถึง  

ก. คาํทีไม่มีตวัสะกด   

ข. คาํทีมีตวั ง เป็นตวัสะกด  

ค. คาํทีมีตวั ย เป็นตวัสะกด 
 

๒๐.  ตวั  ย  ในขอ้ใดไม่ใช่ตวัสะกด 
ก.  เตีย   ข.  ช่วย   ค.  กอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยายสร้อยชอบดืมนาํใบเตยและนาํออ้ย 
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232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ตารางบัญชีคําพนืฐาน ระดับชันประถมศึกษาปีท ี1 
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บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี  

ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ 
. ก็ . กางเกง . ไกล . เข่า 
. กบ . กาแฟ . ขน . เขา้ 
 กระจก . กาย . ขยะ . เขียง 

. กระจุย . กา้ว . ขวา . เขียน 

. กระดิง . กาํเนิด . ขอ . เขียว 

. กระดุม . กาํลงั . ของ . แขง็ 

. กระโดด . กิน . ขงั . แข่ง 

. กระต่าย . กี . ขนั . แขน 

. กระถิน . กุง้ . ขวด . ไข่ 
. กระเทียม . ก ู . ขบั . ไข ้

. กระเบือง . เก๊ . ขา (น) . คด (ขา้ว) 

. กระป๋อง . เก่ง . ข่า  . คน (น) 

. กระเป๋า . เก็บ . ขา้ . คน้ 

. กระโปรง . เกม . ขา้ง . คบ 

. กระรอก . เกเร . ขาด . ครัว 

. กลวั . เกลือ . ขา้ม . ครู 

. กวา่ . เกา้อี . ขาย . ควาํ 

. กอด . เกาะ . ขาว . คอ 

. ก่อน . เกิด . ข่าว . คอย 

. กะ . เกียว . ขา้ว . ค่อย 

. กะทิ . แก . ขี . ค่ะ 

. กะละมงั . แก่ . ขี . คะนา้ 

. กดั . แกง . ขีด . คดั 

. กนั . แกว้ . ขึน . ควั 

. กบั . แกะ . ขดุ . คา้ 

. กา . ใกล ้ . เขม็ . คาง 

. กาง . ไก่ . เขา (ส) . คาํ 
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บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี (ต่อ) 
ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ 
. คาํ . จอด . ชนะ . ซ่อน 

. คาํนบั . จอบ . ชมพู ่ . ซอ้น 

. คิด . จะ . ชวน . ซ่อม 

. คิว . จงัหวะ . ช่วย . ซอย 

. คืน . จดั . ชอ้น . ซกั 

. คือ . จบั . ชอบ . ซา้ย 

. คุก . จาก . ชะอม . ซิ 

. คุย . จา้ง . ชงั . ซือ 

. คู . จาน . ชิน . ดม 

. คู ่ . จาํ . ชวั . ดว้ย 

. เคม็ . จาํปี . ช่าง . ดอก 

. เคย . จิงจอก . ชา้ง . ดงั (ข) 
. เคียว . จิงโจ ้ . ชาม . ด่า 
. แค ่ . จึง . ชาย . ดาว 

. ใคร . จืด . ชาว . ดาํ (ข) 

. ฆ่า . เจ็บ . ชิงชา้ . ดิน 

. งาน . เจอ . ชิน . ดินสอ 

. งาม . เจา้ . ชือ . ดี 

. ง่าย . เจาะ . ชุด . ดึง 

. งู . แจก . เช็ด . ดืม 

. เงาะ . แจกนั . เชา้ . ดือ 

. เงิน . ใจ . เชิด . ดุ 

. เงือก . ใจดี . เชือ . ดู 

. จน . ฉนั (ส) . เชือก . เด็ก 

. จบ . ฉีด . ใช่ . เดิน 

. จม . ชก . ใช ้ . เดียว 

. จอก (นาํ) . ชน . ซน . เดียว 

. เดียว . ตาก . ถม . ทะเลาะ 

. แดง . ต่าง . ถว้ย . ทงั 

. แดด . ตาม . ถอด . ทนั 
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บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี (ต่อ) 
ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ 

. โดด . ตาย . ถอน . ทบั 

. โดน  ตาํ . ถอย . ทา 

. โดย . ติด . ถงั . ทาง 

. ได ้ . ตี . ถวั . ทาน (กิน) 

. ตก . ตีน . ถา้ . ท่าน 

. ตน . ตึก . ถาง . ทาํ 

. ตน้ . ตืน . ถาด . ทาํไม 

. ตม้ . ตุ่ม . ถ่าน . ทาํเล 

. ต่อ . ตู ้ . ถาม . ทิง 

. ตอก . เตน้ . ถีบ . ที 

. ตอ้ง . เตม็ . ถึง . ที 

. ตอน . เตะ . ถือ . ทีว ี

. ตอบ . เตา . ถุง . ทุก 

. ต่อย . เต่า . ถู . ทุเรียน 

. ตะกร้า . เติม . ถูก . เท 

. ตะไคร้ . เตียง . แถว . เท่า 

. ตะปู . แต่ . ไถ . เทา้ 

. ตะวนั . แตงกวา . ท่วม . เทียง 

. ตกั . แตงโม . ท่อ . เทียน 

. ตงั . แต่ง . ทอง . เทียว (ก) 

. ตดั . โต . ทอ้ง . แทน 

. ตบั . โตะ๊ . ทอด . ไทย 

. ตวั . ใต ้ . ทะนาน . เธอ 

. ตา . ใตถุ้น . ทะเล . นก 

. นม . นึก . ใบ . แปรง 

. นอก . นึง . ประต ู . แปล 

. นอ้ง . นุ่ง . ปลา . ไป  

. นอน . เนือ . ปวด . ผม (น) 

. นอ้ย . แน่ . ป่วย . ผกั 

. นกั . โนน้ . ปอ . ผดั 
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บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี (ต่อ) 
ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ 

. นงั . ใน . ปอก . ผา้ 

. นนั . บน . ปัน . ผา่น 

. นนั . บวก . ป่า . ผิด 

. นบั . บว้น . ป้า . ผี 

. นา . บ่อ . ปาก . ผู ้

. น่า . บอก . ปิง . ผกู 

. นา้ . บอด . ปิด . เผา 

. นาง . บอน . ปี . เผือ 

. นาน . บ่อน . ปีน . ฝน 

. นาย . บ่อย . ปืน . ฝัง 

. นาฬิกา  บงั . ปุ๋ย  . ฝา 

. นาํ . บนัได . ปู (น) . ฝ่าย 

. นาํ . บาง . ปู่ . เฝ้า 

. นิด . บา้ง . ปูน . พบ 

. นิทาน . บา้น . เป็ด . พระ 

. นิม . บ่าย . เป็น . พละ 

. นิยาย . บิน . เปล่า . พวก 

. นิว . บุก . เป้า . พอ 

. นิสยั . บุง้ . เปิด . พอ่ 

. นี . บูชา . เปียก . พะโล ้

. นี . แบบ . แป้ง . พกั 

. พดั . มะไฟ . แมว . โยน 

. พบั . มะม่วง  โมง . รด 

. พา . มะยม . ไม่ . รวม 

. พาย . มะละกอ . ไม ้ . รอ 

. พ ี . มะลิ . ยก . รอง 

. พืน . มงัคุด . ยอด . ร้อง 

. พงุ . มดั . ยอ่ม . ร้อน 

. พดู . มนั (ส) . ยกั . รอบ 

. เพราะ . มา . ยงั . ระวงั 
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บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี (ต่อ) 
ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ 

. เพาะ . มา้ . ยา . รัก 

. เพือ . มาก . ยา่ . รักษา 

. เพือน . มี . ยาก . รัด 

. แพ ้ . มีด . ยาง (น) . รับ 

. แพะ . มึง . ยา่ง . ราคา 

. ฟัง . มืด . ยาม . ราชินี 

. ฟัน (น) . มือ . ยาย . ราด 

. ฟ้า . มือ . ยา้ย . ร้าน 

. ฟืน . มุง . ยาว . ร้าย 

. ฟืน . มุ่ง . ยงิ . รํา 

. ฟุ้ ง . มุง้ . ยมิ . รีด 

. ฟกู . เมด็ . ยนื . รีบ 

. ไฟ . เมีย . ยงุ . รู้ 

. มอง . เมือ . ยุง่ . เร็ว 

. มะกอก . เมือง . เยน็ . เรา 

. มะขาม . แม่ . เยบ็ . เรียก 

. มะเขือ . แมง . เยอะ . เรียง 

. มะนาว . แมน้ . แยง่ . เรียน 

. เรือ . ลืม . วา่ง . สบั 

. เรือง . ลุก . วาด . สบัปะรด 

. เรือน . ลุง . วา่น . สาด 

. เรือย . ลูก . วงิ . สาย 

. แรก . เลก็ . วชิา . สาว 

. โรย . เลข . วติามิน . สี 

. ไร่ . เล่น . วธีิ . สุก 

. ลง . เลบ็ . เวลา . สุข 

. ลด . เล่ม . เวยีน . สู ้

. ลบ . เลย . ไว ้ . เสน้ 

. ลม . เละ . ศาลา . เสา 

. ลม้ . เล่า . ส่ง . เสียง 
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บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี (ต่อ) 
ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ ท ี คาํ 

. ลอง . เลา้ . สบู่ . เสียบ 

. ละมุด . เลียง . สม้ . เสือ 

. ลกั . เลียว . สวด . เสือ 

. ลบั . เลือด . สวน . เสือ 

. ลา . เลือย . สวม . ใส่ 

. ลาก . แล . สวย . หก (ก) 

. ลาง . แลง้ . สอน . หญา้ 

. ลา้ง . แลว้ . สอบ . หนา 

. ลางสาด . และ . สอ้ม . หนา้ 

. ลาบ . ไล่ . สะดือ . หนี 

. ลาย . วดั . สะพาน . หนู 

. ลาํไย . วนั . สะอาด . ห่ม 

. ลิเก . ววั . สงั . หมอ 

. ลิง . วา่ . สงักะสี . หมอ้ 

. ลืน . วาง . สนั . หมา 

. หมี . หมู . หมู่ . หรือ 

. หว ี . ห่อ . หอ้ง . หอม (ข) 

. หอย . หกั . หนั . หวั 

. หวัเราะ . หา . ห่า . หาง 

. หาม . หาย . หิน . หิว 

. หุง . หุ่น . หู . เห 

. เห็น . เหนือ . เหลา้ . เหลือ 

. เห่า . แห่ง . แหน . ให ้

. ใหญ่ . ใหม่ . ไหน . ไหม 

. ไหล่ . ไหว ้ . อยา่ . อยู ่

. ออก . อ่อน . อะไร . อนั 

. อา . อ่าน . อาบ . อาละวาด 

. อาํเภอ . อิม . อีก . อืน 

. อุ่น . เอง . เอา . แอบ 
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บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี (ต่อ) 
 

ท ี คาํ   

. โอ๋   

. โอ่ง   

. โอน   

. ไอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : กรมวชิาการ, บัญชีคาํพนืฐาน ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี1.  ( สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 2546). 
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ภาคผนวก จ 
ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

 

 ค่าประสิทธิภาพ ( //////////// ) ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบรายบุคคล                         
(Individual Tryout) 

 ค่าประสิทธิภาพ ( /////// )  ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบกลุ่มยอ่ย (Small 

Group Tryout) 

 ค่าประสิทธิภาพ ( //////////// )  ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบภาคสนาม (Field 

Tryout) 

 ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ ทดลองจริงกบันกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1/3 
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 

ตารางที   33  ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบรายบุคคล 

                     (Individual Tryout) 

คนท ี

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน 

(แบบฝึกละ 50 คะแนน) 
รวมคะแนน
แบบฝึกทกัษะ 
ระหว่างเรียน 

(200 คะแนน) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน 

(20 คะแนน) มาตราแม่ กง มาตราแม่เกอว มาตราแม่เกย มาตราแม่กม 

1 47 48 46 50 191 20 

2 46 49 48 49 192 20 

3 42 43 42 44 171 19 

ค่าเฉลียร้อยละ 92.33 98.33 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 11.85 0.58 

//////   = 92.33/98.33   

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) 

ตารางที  34    ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบกลุ่มยอ่ย   
                      (Small Group Tryout) 

คนท ี

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน 

(แบบฝึกละ 50 คะแนน) 
รวมคะแนน
แบบฝึกทกัษะ 
ระหว่างเรียน 

(200 คะแนน) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน 

(20 คะแนน) มาตราแม่ กง มาตราแม่เกอว มาตราแม่เกย มาตราแม่กม 

1 47 49 47 40 183 19 

2 50 50 49 44 193 20 

3 49 49 50 48 196 20 

4 50 49 46 47 192 19 

5 46 47 47 46 186 19 

6 49 48 50 45 192 19 

7 43 46 45 46 180 20 

8 45 47 46 50 188 20 

9 46 44 43 33 166 20 

ค่าเฉลียร้อยละ 93.11 97.78 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 9.15 0.53 

//////   = 93.11/97.78   
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคําแบบภาคสนาม (Field Tryout) 

ตารางที  35   ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบภาคสนาม               
                     (Field Tryout) 

คนท ี

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน 

(แบบฝึกละ 50 คะแนน) 
รวมคะแนน
แบบฝึกทกัษะ 
ระหว่างเรียน 

(200 คะแนน) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน 

(20 คะแนน) มาตราแม่ กง มาตราแม่เกอว มาตราแม่เกย มาตราแม่กม 

1 48 48 48 43 187 20 

2 48 49 47 37 181 18 

3 49 47 47 36 179 19 

4 43 49 47 48 187 16 

5 49 49 49 44 191 20 

6 50 47 49 46 192 20 

7 48 48 45 49 190 17 

8 49 49 46 44 188 20 

9 48 49 45 44 186 18 

10 46 49 47 45 187 20 

11 48 50 49 48 195 20 

12 47 49 47 47 190 20 

13 47 45 40 46 178 16 

14 47 44 50 47 188 20 

15 50 46 46 43 185 20 

16 46 49 42 47 184 18 

17 43 44 46 48 181 15 

18 49 49 44 48 190 19 

19 49 50 49 49 197 18 

20 49 48 40 41 178 16 

21 48 50 49 48 195 20 

22 47 46 43 48 184 19 

23 48 45 46 45 184 17 

24 47 44 47 45 183 20 
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ตารางที   35  ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํแบบ  
                     ภาคสนาม (Field Tryout) (ต่อ) 

คนท ี

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน 

(แบบฝึกละ 50 คะแนน) 
รวมคะแนน
แบบฝึกทกัษะ 
ระหว่างเรียน 

(200 คะแนน) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน 

(20 คะแนน) มาตราแม่ กง มาตราแม่เกอว มาตราแม่เกย มาตราแม่กม 

25 50 48 47 46 191 20 

26 48 47 41 50 186 20 

27 49 43 40 48 180 18 

28 50 45 43 50 188 19 

29 46 48 45 48 187 20 

30 47 47 47 46 187 19 

ค่าเฉลียร้อยละ 93.32 93.67 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 4.94 1.53 

///////   = 93.32 /93.67   
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา ทดลองจริงกบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1/3 

ตารางที  36   ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ นกัเรียนชนั 

                     ประถมศึกษาปีที 1/3 

คนท ี

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน 

(แบบฝึกละ 50 คะแนน) 
รวมคะแนน
แบบฝึกทกัษะ 
ระหว่างเรียน 

(200 คะแนน) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน 

(20 คะแนน) มาตราแม่ กง มาตราแม่เกอว มาตราแม่เกย มาตราแม่กม 

1 49 50 48 50 197 20 

2 49 49 47 48 193 19 

3 41 42 46 45 174 18 

4 46 50 46 46 188 17 

5 37 46 46 44 173 18 

6 44 48 47 45 184 19 

7 38 47 43 40 168 18 

8 48 50 46 50 194 20 

9 46 48 49 49 192 17 

10 48 50 49 50 197 17 

11 37 45 48 39 169 19 

12 42 48 45 42 177 19 

13 45 47 45 38 175 20 

14 44 43 48 41 176 20 

15 43 45 47 40 175 19 

16 48 46 46 46 186 19 

17 47 41 48 46 182 19 

18 46 46 46 38 176 17 

19 50 50 47 50 197 20 

20 46 49 45 43 183 19 

21 47 47 50 47 191 19 

22 48 49 50 46 193 20 

23 44 48 45 45 182 17 

24 49 50 49 50 198 20 
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ตารางที  36   ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ นกัเรียนชนั 

                      ประถมศึกษาปีที 1/3  (ต่อ) 

คนท ี

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน 

(แบบฝึกละ 50 คะแนน) 
รวมคะแนน
แบบฝึกทกัษะ 
ระหว่างเรียน 

(200 คะแนน) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน 

(20 คะแนน) มาตราแม่ กง มาตราแม่เกอว มาตราแม่เกย มาตราแม่กม 

25 50 47 50 49 196 20 

26 49 50 44 47 190 20 

27 47 46 47 41 181 19 

28 49 50 47 47 193 18 

29 47 50 47 46 190 20 

30 44 49 46 39 178 16 

ค่าเฉลียร้อยละ 92.47 93.83 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 9.22 1.19 

/////   = 92.47 /93.83   
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
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ตารางที   37    การแปลผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสะกดคาํ ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด โดยใชส้ถิติ  t-test แบบ 
dependent 
 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 16.83 30 2.086 .381 

Posttest 18.77 30 1.194 .218 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 30 .551 .002 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest - Posttest -1.933 1.741 .318 -2.583 -1.283 -6.084 29 .000 
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ตารางที   38    การแปลผลการหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบปรนยั วชิาภาษาไทย เรือง มาตรา
ตวัสะกด โดยใชสู้ตร KR - 20  (Kuder Richardson – 20) 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.732 40 

 
ITEMS  =  40  ค่าความเชือมนั   =   0.73 

N  Of  Case  =   32 
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ภาคผนวก ช 
รูปภาพการดําเนินกจิกรรมการเรียนรู้และผลงานนักเรียน 
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ภาพการหาค่าประสิทธิภาพ ( //////// ) ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ  
            โดยใชแ้ผนผงัความคิด   แบบรายบุคคล (Individual Tryout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการหาค่าประสิทธิภาพ ( //////////// )  ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
           โดยใชแ้ผนผงัความคิด แบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 
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ภาพการหาค่าประสิทธิภาพ ( //////////// )  ของแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
             โดยใชแ้ผนผงัความคิด  แบบภาคสนาม (Field Tryout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
โดยใชแ้ผนผงัความคิด  
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กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคํา 
โดยใช้แผนผงัความคิด  

 

         แผนการจดัการเรียนรู้ที 1  มาตราแม่ กง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 1  มาตราแม่ เกอว
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         แผนการจดัการเรียนรู้ที 1  มาตราแม่ เกย 
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         แผนการจดัการเรียนรู้ที 1  มาตราแม่ กม 
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นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 1 คาํทีมีตวัสะกดแม่กง 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 1 คาํทีมีตวัสะกดแม่กง 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 2 คาํทีมีตวัสะกดแม่เกอว 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 2 คาํทีมีตวัสะกดแม่เกอว 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 2 คาํทีมีตวัสะกดแม่เกอว 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 3 คาํทีมีตวัสะกดแม่เกย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

 

ผลงานนกัเรียน ชุดที 3 คาํทีมีตวัสะกดแม่เกย 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 4 คาํทีมีตวัสะกดแม่กม 
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ผลงานนกัเรียน ชุดที 4 คาํทีมีตวัสะกดแม่กม 
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ภาคผนวก ซ 
 

 หนงัสือเชิญผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 

 หนงัสือขอทดลองเครืองมือวิจยั 

 หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ – สกุล  นางสาววลัยา  อาํหนองโพธิ  

ทอียู่ 10/5 ถนนโรงนาํมนั ตาํบลบา้นโป่ง อาํเภอบา้นโป่ง 

 จงัหวดัราชบุรี    70110  โทรศพัท ์081 – 9860148 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2545 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา   
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 

พ.ศ. 2557 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการทาํงาน 

 พ.ศ. 2545 ครูอตัราจา้ง (แผนกอนุบาล) โรงเรียนวดัตาล จงัหวดัราชบุรี 
 พ.ศ. 2547 ครูอตัราจา้ง (แผนกอนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 

 จงัหวดัราชบุรี 

 พ.ศ. 2548 ครูผูช่้วย โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา จงัหวดัราชบุรี 

 พ.ศ. 2555 ครูชาํนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา จงัหวดัราชบุรี 
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